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(ร่าง) แผนการดําเนินงาน (Action Plan)
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561
เป้าหมายหลักของแผนยุ ทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลั ยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564) กําหนดไว้ว่า 1) บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถในการคิดเชิง
สร้างสรรค์ คิดเชิงวิเคราะห์ และมีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 2) บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 3) ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
และได้รับการนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 4) เป็นผู้นําในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทยสําหรับชาวต่างชาติ 5) เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น และของชาติ และ 6) เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีธรรมาภิบาล
ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
เพื่อให้การดํ าเนินงานตามเป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ประสบความสําเร็จ
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทําแผนการดําเนินงาน (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยได้วิเคราะห์และกําหนดโครงการ/กิจกรรมที่จะ
ดําเนินการ ระยะเวลาที่จะดํ าเนิ นการ และผู้รับผิดชอบ ภายใต้ก ลยุ ท ธ์ มาตรการ ตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ประเด็น เพื่อที่จะแปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจําปี ในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 - 2565 ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมจํานวนโครงการ/กิจกรรมตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ
ที่จะดําเนินการในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ดังนี้
จํานวน
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา
2. การพัฒนาบุคลากร
3. การผลิตและพัฒนาครู
4. การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
5. การพัฒนาท้องถิ่น
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รวม

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
14
6
10
3
18
2
6
59

กลยุทธ์ มาตรการ
7
3
3
5
8
3
9
38

27
13
7
19
19
12
33
130

โครงการ/
กิจกรรม
39/139
17/41
7/16
21/37
21/79
21/80
41/112
167/504
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เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์นําไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม มหาวิทยาลัยจึงได้
กําหนด งานตามนโยบายเร่งด่วนที่จะดําเนินการในปีแรก ดังนี้
1. การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูตามนโยบายของรัฐบาล
2. การพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตในศาสตร์เฉพาะตามนโยบายรัฐบาล
3. ราชภัฏเชียงรายโมเดล
4. ปิด/ยกเลิกหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน และไม่สอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาลการผลิตทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาประเทศของรัฐบาล และแผนการทบทวนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
5. ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยเพิ่มสัดส่วนจํานวนหน่วยกิต
และรายวิชาภาษาอังกฤษที่กําหนดให้เรียนเพิ่มขึ้น
6. เพิ่มจํานวนนักศึกษาต่างชาติ
7. พัฒนาข้อสอบมาตรฐานสําหรับการสอบวัดทักษะทางด้านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยี
8. ปรับปรุงอาคารสํานักงาน อาคารการศึกษา ห้องเรียน ห้องน้ํา สนามกีฬา และภูมิทัศน์
9. พัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพที่สูงขึ้น
10. พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
และ ยึดหลักธรรมาภิบาล
11. จัดตั้ง หน่ ว ยงานเพื่ อขั บเคลื่ อ นนโยบายและภารกิ จสําคั ญ ด้า นการวิ จัย และการ
บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย
11.1 สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
11.2 สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
11.3 สํานักนวัตกรรมและบริการสังคม
12. เร่งรัดการจัดสร้างหอปรัชญารัชกาลที่ 9 ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติ
โครงการในพระราชดําริ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์
ตลอดจนประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
13. จัดทําผังแม่บทด้านอาคารสถานที่ (Master Plan)
14. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ยกระดับคุณภาพ การบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย เพื่อลดความผิดพลาด ความเสี่ยง และประหยัดทรัพยากร
15. ฟื้นฟู และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน สังคม และท้องถิ่น เพื่อสร้างการยอมรับ
และภาพลักษณ์ของการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
16. ปรับระบบและกลไกในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยโดยเน้นหลักธรรมาภิบาล
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และในปี พ.ศ. 2561 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ทั่ ว ประเทศ ได้ มี ก ารปรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ใ หม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อ
สนองพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายจึงได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับ
ยุท ธศาสตร์ใ หม่ม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ เพื่อ การพัฒ นาท้อ งถิ่น ตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2560 - 2579) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และ
ปรับ ปรุง ให้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ก ารเปลี่ย นแปลงที่เ กิด ขึ้น ทั้ง ผลกระทบที่เ ป็น โอกาส และ
ความเสี่ยงต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยได้กําหนดจุดเน้นการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง
พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา กําหนดจุดเน้นการพัฒนาไว้ จํานวน 3 ประเด็น
ดังนี้
1.1 การจัดการจํานวนนักศึกษาใหม่ ทั้งนักศึกษาชาวไทย และนักศึกษาชาวต่างชาติ
1.2 พัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 
1) พัฒนาทักษะการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติโดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน
โดยการบูรณาการกับการทํางาน (Work Integrated Learning: CRRU – WIL)
2) พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านวิชาชีพตาม
ศาสตร์เฉพาะ และด้านภาษาอังกฤษของบัณฑิต 
3) บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)
1.3 จัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
1) บูรณาการทรัพยากร Cental Lab (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
2) บูรณาการทรัพยากร Cental Lab (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
3) บูรณาการทรัพยากร Cental Lab (ภาษา)
4) ติดตาม ประเมินผลการใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและตรงตามวัตถุประสงค์
2. ด้านการพัฒนาบุคลากร กําหนดจุดเน้นการพัฒนาไว้ จํานวน 1 ประเด็น ดังนี้
2.1 พัฒ นาระบบ และกลไกการส่งเสริม ความก้า วหน้า ในสายงานของบุค ลากร
สายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเข้าสู่วิทยฐานะในระดับที่สูงขึ้น
3. ด้านการผลิตและพัฒนาครู กําหนดจุดเน้นการพัฒนาไว้ จํานวน 2 ประเด็น ดังนี้
3.1 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของคณะครุศาสตร์ (การผลิตและพัฒนาครู และ
บุคลากรทาง การศึกษา) 
3.2 พัฒนานักศึกษาครูให้มีความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 
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4. ด้านการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ กําหนดจุดเน้นการพัฒนาไว้ จํา นวน
2 ประเด็น ดังนี้
4.1 ส่งเสริมการวิจัยที่มีการบูรณาการสหวิทยาการศาสตร์ต่างๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัย
และภายนอกมหาวิทยาลัย
4.2 การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน
"ราชภัฏเชียงรายโมเดล" (CRRU Roadmap) 
5. ด้านการพัฒนาท้องถิ่น กําหนดจุดเน้นการพัฒนาไว้ จํานวน 2 ประเด็น ดังนี้
5.1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบท
และความต้องการ ในการพัฒนาท้องถิ่น 
1) กําหนดพื้นที่รับผิดชอบและจัดทําแผนการพัฒนาท้องถิ่น
2) แก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น
3) ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ (ยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชน OTOP)
5.2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
และกีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ 
1) ส่งเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินยั เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
2) ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของ
นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ กําหนดจุดเน้นการพัฒนาไว้ จํานวน 4 ประเด็น
ดังนี้
6.1 ทบทวน และปรับปรุงระบบ กลไก ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยในด้านบุคลากร การเงินและพัสดุ งบประมาณ การประกันคุณภาพ และการบริหารงาน
วิชาการ 
6.2 ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวนการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
6.3 ปรับปรุง พัฒนา ระบบและกลไกการบริหารจัดการหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย
6.4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

หมายเหตุ  หมายถึง การดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ความเชื่อมโยงกับพันธกิจและเป้าหมายหลัก
1. พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเด่น มีความรู้ดี มีคุณธรรม และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
2. เป้าหมายหลัก
บัณฑิตมีความรู้ มีคุณธรรม มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดเชิงวิเคราะห์ และมีสมรรถนะวิชาชีพตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม มีสมรรถนะของบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
หน่วยนับ
(ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ

ปี 2563

ปี 2564
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พ.ศ. 2561)

พ.ศ. 2562)

พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

1. บัณฑิตทํางานในท้องถิ่น

ร้อยละ

60

65

70

75

80

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

หน่วยงานจัดการศึกษา

2. บัณฑิตมีรายได้ตรงตามวุฒิการศึกษา

ร้อยละ

30

35

40

45

50

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

หน่วยงานจัดการศึกษา

3. บัณฑิตทํางานในองค์กรระดับนานาชาติ (องค์กร/กิจการที่มีสํานักงานใหญ่อยู่ในต่างประเทศ แต่มีสาขาในประเทศ
ไทย หรือองค์กร/กิจการข้ามชาติที่เข้ามา
่ มาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ
4.้ บัณฑิตในหลักสูตรที่มีเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพสอบผ่านเกณฑ์

ร้อยละ

5

7

9

12

15

ร้อยละ

65

70

75

80

85

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์
2. อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. กองวิเทศสัมพันธ์ สํานักงานอธิการบดี
หน่วยงานจัดการศึกษา

5. บัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยก่อนสําเร็จการศึกษาในระดับดีมากขึ้นไป

ร้อยละ

5

7

9

12

15

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

6. บัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านภาษาไทยของมหาวิทยาลัยก่อนสําเร็จการศึกษาในระดับดีมากขึ้นไป
(บังคับใช้กับ น.ศ. รหัส 60 เป็นต้นไป)
7. บัณฑิตที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยก่อนสําเร็จการศึกษาในระดับดีมากขึ้น
ไป

ร้อยละ

-

-

5

7

9

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

ร้อยละ

5

7

9

12

15

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แหล่งเรียนรู้

1

2

2

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

√

ร้อยละ

70

80

85

85

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก กิตติคุณ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา

1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. กองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี
4. สํานักบริหารและจัดการทรัพย์สิน

√

8. แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น
9. ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อทรัพยากรการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพิ่มขึ้น

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
หน่วยนับ
(ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ

ปี 2563

ปี 2564
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พ.ศ. 2562)

พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

10. หลักสูตรสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น

หลักสูตร

1

-

1

-

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

หน่วยงานจัดการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

√

11. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

20

20

20

20

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

√

12. ระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อทดสอบมาตรฐาน
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ CEFR ในระดับ B2 สูงขึ้น
13. อัตราการได้งานทํา/ประกอบอาชีพอิสระของผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา ภายในระยะเวลา 1 ปี เพิ่มขึ้นทุกปี

ร้อยละ

1.5

2

2.5

3

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

ร้อยละ

80

85

90

95

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ

1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี
1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. สํานักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง

14. ผู้สําเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีสมรรถนะเป็นที่น่าพอใจของสถานประกอบการเพิ่มขึ้น

ร้อยละ

80

85

90

95

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ

1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. สํานักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง

√

พ.ศ. 2561)

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

√
√

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้กํากับดูแล และผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์
1. ปรับปรุงและพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารและการ
จัดการหลักสูตร
ที่เปิดสอนทุกระดับ *

มาตรการ
1.1 จัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
และให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (กรณี เป็นหลักสูตรที่มี
เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ) *

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ. 2558 และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม พัฒนาฐานข้อมูลหลักสูตร

√

√

√

√

√

√*

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

2.1 ปรับปรุงหลักสูตรและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

สํานักส่งเสริมวิชาการและ แผ่นดิน/รายได้
งานทะเบียน

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์)

แผ่นดิน/รายได้

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์)

แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ ปรับปรุงหลักสูตรเดิม
1.1 กิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตร

2.2 พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนยุทธศาสตร์การ 1. โครงการ พัฒนาหลักสูตรใหม่
พัฒนามหาวิทยาลัยภายใต้ศักยภาพของมหาวิทยาลัย
1.1 กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรใหม่โดยเน้น
หลักสูตรสหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ
และการบูรณาการหลักสูตร และการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการทํางาน (WIL)

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการ รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลหลักสูตร *

1.3 กิจกรรม ปิดหลักสูตรที่ไม่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย

2. ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ผู้กํากับดูแล

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ

2.4 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอก

2.5 จัดกิจกรรมการประชุม สัมมนาวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

3. การจัดการจํานวน
นักศึกษาใหม่ *

3.1 การรับนักศึกษาไทย *

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม บริหารและจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี
1.2 กิจกรรม บริหารและจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. โครงการ สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
1.1 กิจกรรม สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายในประเทศ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานในต่างประเทศ

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. โครงการ จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา

1. โครงการ ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ
1.1 กิจกรรม ประชุม สัมมนาวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติของมหาวิทยาลัย
1.2 กิจกรรม ประชุม สัมมนาวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติของหน่วยงาน
1. โครงการ ประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษาใหม่ (นักศึกษาไทย) *
1.1 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษาใหม่
1.2 กิจกรรม การรับนักศึกษาใหม่
1.3 กิจกรรม เปิดบ้านวิชาการการแสดงผลงาน
วิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา (CRRU Open
House: Show and Share)

3.2 การรับนักศึกษาต่างชาติ *

ผู้กํากับดูแล

1. โครงการ ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่
(นักศึกษาต่างชาติ) *
1.1 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์การรับ
นักศึกษาใหม่
1.2 กิจกรรม การรับนักศึกษาใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์)

แผ่นดิน/รายได้

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์)

แผ่นดิน/รายได้

√

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

1. หน่วยงานจัดการศึกษา แผ่นดิน/รายได้
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์)
2. กองวิเทศสัมพันธ์
สํานักงานอธิการบดี

√

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

กองวิเทศสัมพันธ์
สํานักงานอธิการบดี
ทุกหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย
แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย

√*

√*

√*

√*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

1. สํานักส่งเสริมวิชาการ แผ่นดิน/รายได้
และงานทะเบียน
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์)

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

กองวิเทศสัมพันธ์
สํานักงานอธิการบดี

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

แผ่นดิน/รายได้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

2.1 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ แนะแนวการรับ
นักศึกษาต่างชาติในสถาบันการศึกษาที่มีความ
ร่วมมือในต่างประเทศ

√*

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม Sister University โดยเสนอ
โครงการหรือหลักสูตรร่วมกันกับมหาวิทยาลัยที่
มีความร่วมมือในต่างประเทศ

√

√

√

√

√

2.3 กิจกรรม เสนอหลักสูตรการฝึกอบรมหรือ
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตร (Tailor-made)
2.4 กิจกรรม ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายรูปแบบและภาษา

√

√

√

√

√

√*

√

√

√

√

√*

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√*

√

√

√

√

√

√

√

√

4.1 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Yuxi
Normal University, China

√

√

√

4.2 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
Chuxiong Normal University, China

√

√

4.3 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Pu' er
Normal University, China

√

4.4 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Yunnan
Jiaotong College, China

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

2. โครงการ เพิ่มจํานวนนักศึกษาต่างชาติ *

2.5 กิจกรรม จัดให้มีบริการและสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่มีมาตรฐานแก่นักศึกษาต่างชาติที่เข้า
มาเรียนในมหาวิทยาลัย
2.6 กิจกรรม จัดให้มีผู้แทนมหาวิทยาลัย
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ (University
Representative)
2.7 กิจกรรม ขยายเครือข่ายความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยใหม่หรือประเทศใหม่
นอกเหนือจากที่มีอยู่เดิม

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

กองวิเทศสัมพันธ์
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

√

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรมนานาชาติ

แผ่นดิน/รายได้

√

√

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

√

√

√

1. กองวิเทศสัมพันธ์
กองทุนพัฒนา
สํานักงานอธิการบดี
นักศึกษา
2. หน่วยงานจัดการศึกษา

√

√

√

√

√

√

√

√

3. โครงการ ทดสอบความรู้ทางด้านภาษาไทย
CRRU-Thai Test
3.1 กิจกรรม ทดสอบความรู้ทางด้านภาษาไทย
CRRU-Thai Test ให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติ
ในต่างประเทศ
4. โครงการ แลกเปลี่ยนนักศึกษากับหน่วยงาน
ต่างประเทศ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

4.5 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Yunnan
Land and Resources Vocational College,
China

√

√

√

√

√

4.6 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Jing
Hong Training and Vocational High
School, China

√

√

√

√

√

4.7 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Guangxi
City College, China
4.8 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
Budapest Bussines School, Hungary
4.9 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Henan
University, China

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

4.10 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
National Pingtung University of Science
and Technology, Taiwan

√

√

√

√

√

4.11 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ Don
Mariano Marcos Memorial State
University, Philippines

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

4.15 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

√

√

√

√

4.16 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมัน

√

√

√

√

4.17 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย

√

√

√

√

√

√

√

√

4.19 กิจกรรม SEA-TVET

√

√

√

√

4.20 กิจกรรม Asean Ambassador

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

4.12 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ UiTM,
Malaysia
4.13 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลี
4.14 กิจกรรม แลกเปลี่ยนนักศึกษากับ
มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น

4.18 กิจกรรม SEA-Teacher

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

5.2 กิจกรรม บุคลากรสายวิชาการปฏิบัติงาน
สอนภาษาไทย ณ Chuxiong Normal
University

√

√

√

√

√

5.3 กิจกรรม บุคลากรสายวิชาการปฏิบัติงาน
สอนภาษาไทย ณ Pu' er Normal University
5.4 กิจกรรม บุคลากรสายวิชาการปฏิบัติงาน
สอนภาษาไทย ณ Yunnan Jiaotong College
5.5 กิจกรรม อาสาสมัครเกาหลีจาก KOICA

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน
5. โครงการ แลกเปลี่ยนบุคลากรกับหน่วยงาน
ต่างประเทศ
5.1 กิจกรรม บุคลากรสายวิชาการปฏิบัติงาน
สอนภาษาไทย ณ Yuxi Normal University

5.6 กิจกรรม อาสาสมัครจากหน่วยงาน
ที่มีความร่วมมือทางวิชาการ
4. พัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิต 4.1 พัฒนาทักษะการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติโดยกระบวนการจัดการเรียนการสอน 1. โครงการ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนการ
สอนโดยการบูรณาการกับการทํางาน (Work
ให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 และ โดยการบูรณาการกับการทํางาน *
Integrated Learning: CRRU – WIL)
สมรรถนะสากล *
1.1 กิจกรรม ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ WIL
1.2 กิจกรรม ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบ กลไก ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินการ WIL
1.3 กิจกรรม พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับ
ผู้ประกอบการในการจัดการ WIL
1.4 กิจกรรม การพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากร
ให้มีความรู้ความเข้าใจทักษะในการจัดการ
ทักษะ WIL
1.5 กิจกรรม การสื่อสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การดําเนินกิจกรรม WIL
2. โครงการ การจัดการเรียนการสอนบูรณาการ
กับการทํางาน (Work Integrated Learning:
CRRU – WIL) *
2.1 กิจกรรม การดําเนินการ WIL ของ
หน่วยงานจัดการศึกษา

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

กองวิเทศสัมพันธ์
สํานักงานอธิการบดี

กองทุนพัฒนา
บุคลากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ

สํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง

แผ่นดิน/รายได้

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ

1. คณะกรรมการ
แผ่นดิน/รายได้
CRRU-WIL
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√*

√*

√*

√*

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
4.2 พัฒนาทักษะบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 21 *

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม พัฒนาความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ
ของบัณฑิตามศาสตร์เฉพาะ

√*

√*

√*

√*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้นคณะครุศาสตร์)

แผ่นดิน/รายได้

1.2 กิจกรรม พัฒนาความเป็นเลิศด้าน
ภาษาอังกฤษของบัณฑิต

√*

√*

√*

√*

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรม

แผ่นดิน/รายได้

1.3 กิจกรรม พัฒนาความเป็นเลิศด้าน
ภาษาไทยของบัณฑิต

√

√

√

√

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรม

แผ่นดิน/รายได้

1.4 กิจกรรม พัฒนาความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของบัณฑิต

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

√

คณบดี ทุกคณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์)

หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้นคณะครุศาสตร์)

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้นคณะครุศาสตร์)

กองทุนสํารอง
เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

สํานักส่งเสริมวิชาการและ แผ่นดิน/รายได้
งานทะเบียน

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

4.4 ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

4.5 ปรับปรุง และพัฒนาข้อสอบมาตรฐานหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป *

4.6 จัดให้มีศูนย์การให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา เพื่อช่วยเหลือและแนะนํา
นักศึกษาทั้งในด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิต

1. โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เฉพาะทางที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
1.1 กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการ
เฉพาะทาง
1. โครงการ ปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
1.1 กิจกรรม ปรัปปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
1. โครงการ ปรับปรุงข้อสอบมาตรฐานหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป *
1.1 กิจกรรม ปรับปรุงข้อสอบมาตรฐาน
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. โครงการ ศูนย์การให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา
1.1 กิจกรรม บริการให้คําปรึกษาแก่นักศึกษา

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. โครงการ พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานบัณฑิต
แห่งศตวรรษที่ 21 *

1.5 กิจกรรม พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม
อัตลักษณ์ของหน่วยงานจัดการศึกษา
4.3 ปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง

ผู้กํากับดูแล

√

√

√*

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

สํานักส่งเสริมวิชาการและ แผ่นดิน/รายได้
งานทะเบียน

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

กองพัฒนานักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
4.7 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ *

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√*

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√*

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม ทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทยแรก
เข้านักศึกษาใหม่
1.3 กิจกรรม ฝึกอบรมเสริมทักษะภาษาไทย
สําหรับนักศึกษา

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม ทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทย
ก่อนสําเร็จการศึกษา

√

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน
1. โครงการ พัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ *
1.1 กิจกรรม พัฒนาข้อสอบมาตรฐานสําหรับ
การสอบวัดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแรกเข้า
และก่อนจบ
1.2 กิจกรรม ทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
แรกเข้านักศึกษาใหม่
1.3 กิจกรรม ฝึกอบรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษา
1.4 กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่เรียน
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่จูงใจและ
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา

4.8 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ *

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

1.5 กิจกรรม เพิ่มจํานวนบุคลากรสายวิชาการ
ที่เป็นชาวต่างประเทศและเป็นเจ้าของภาษา
1.6 กิจกรรม ทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
ก่อนสําเร็จการศึกษา
1. โครงการ พัฒนาสมรรถนะการใช้ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ *
1.1 กิจกรรม พัฒนาข้อสอบมาตรฐานสําหรับ
การสอบวัดทักษะการใช้ภาษาไทยแรกเข้าและ
ก่อนจบ

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรมนานาชาติ

แผ่นดิน/รายได้

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรมนานาชาติ

แผ่นดิน/รายได้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
4.9 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถนะการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ

4.10 พัฒนาและเสริมสร้างสมรรถะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
และสืบค้น และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ *

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม ฝึกอบรมเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศสําหรับนักศึกษา
1. โครงการ พัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและสืบค้น และสื่อสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ *

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม พัฒนาข้อสอบมาตรฐานสําหรับ
การสอบวัดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แรกเข้าและก่อนจบนักศึกษาใหม่

√*

1.3 กิจกรรม จัดห้องเรียนรายวิชาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ตามผลคะแนนการทดสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศแรกเข้า

√

1.4 กิจกรรม ทบทวนเนื้อหารายวิชาทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

√

1.15 กิจกรรม ระบบการทดสอบความรู้ด้าน
ภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ Exit-Exam

√

1.6 กิจกรรม ทดสอบทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศแรกเข้านักศึกษาใหม่

√

√

√

√

√

1.7 กิจกรรม ฝึกอบรมเสริมทักษะเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับนักศึกษา

√

√

√

√

√

1.6 กิจกรรม ทดสอบทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศก่อนสําเร็จการศึกษา

√

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. โครงการ พัฒนาสมรรถนะการใช้
ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ

√

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรมนานาชาติ

แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผ่นดิน/รายได้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
4.11 บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทักษะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) *

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม การพัฒนาระบบและกลไก
การขับเคลื่อน การพัฒนาทักษะ
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

√*

1.2 กิจกรรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลการพัฒนา
ทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

√*

1.3 กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

√*

1.4 กิจกรรม พัฒนา และฝึกอบรมการเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

√*

√*

√*

√*

1.5 กิจกรรม การแสดงผลงานของ
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์

√*

√*

√*

√*

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทั้ง 5 ด้าน ระดับหน่วยงานจัดการศึกษา

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2561

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. โครงการ บ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ *

5. เสริมสร้างคุณลักษณะการเป็น 5.1 พัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะของคนดี คนเก่ง รับผิดชอบ และเป็นสมาชิก 1. โครงการ พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตตาม
คนดี คนเก่ง และส่งเสริมนักศึกษา ที่ดีของสังคมให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ที่มีความสามารถพิเศษในการสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
1.1 กิจกรรม พัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทั้ง 5 ด้าน ระดับมหาวิทยาลัย

5.2 สนับสนุน และส่งเสริมนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทั้งในลักษณะบุคคล
และกลุ่ม

ปี 2560

1. โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษาที่มี
ความสามารถพิเศษ
1.1 กิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะด้านต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
1.2 กิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะด้านต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ

สํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง

แผ่นดิน/รายได้

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

กองพัฒนานักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี

กองทุนพัฒนา
นักศึกษา

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์)

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

√

√

√

กองทุนพัฒนา
1. กองพัฒนานักศึกษา
นักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์)

√*

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
5.3 เชิดชูเกียรติและให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทั้งใน
ลักษณะบุคคลและกลุ่ม

5.4 พัฒนาการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทย และทักษะการใช้ชีวิตในสังคมไทย
ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√*

√

√

√

√

√*

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม จัดหาอุปกรณ์และสิ่งอํานวยความ
สะดวก ระดับมหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่
สําหรับทํากิจกรรม (Open Space)
สําหรับให้นักศึกษาจัดกิจกรรมวิชาการ
และสันทนาการ

√

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน
1. โครงการ เชิดชูเกียรติและให้ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาที่มีสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
1.1 กิจกรรม สนับสนุนทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
1.2 กิจกรรม เชิดชูเกียรตินักศึกษาที่สร้าง
ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
1. โครงการ พัฒนานักศึกษาต่างชาติ
1.1 กิจกรรม พัฒนาการเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมไทย และทักษะการใช้ชีวิต
ในสังคมไทย

6. จัดหาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ *

6.1 ปรับปรุงและพัฒนาอาคาร สถานที่ ห้องเรียนที่มีมาตรฐาน จูงใจและ
ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์ *

1.2 กิจกรรม กีฬาและวัฒนธรรมนักศึกษา
นานาชาติ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ
1.3 กิจกรรม ศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมสําหรับนักศึกษาต่างชาติ
1. โครงการ ปรับปรุงอาคารและพัฒนาอาคาร
สถานที่และสภาพแวดล้อม *
1.1 กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาห้องเรียน
พื้นที่นั่งรอเรียน ห้องน้ํา ที่จอดรถ การรักษา
ความสะอาดที่มีมาตรฐาน
1.2 กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนา
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศโดยรอบอาคาร
เรียนให้มีความร่มรื่น

6.2 ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

กองทุนพัฒนา
1. กองพัฒนานักศึกษา
นักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี
2. หน่วยงานจัดการศึกษา

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

กองวิเทศสัมพันธ์
สํานักงานอธิการบดี

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก กิตติคุณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา

1. กองอาคารสถานที่
กองทุนสํารอง
สํานักงานอธิการบดี
เพื่อพัฒนา
2. หน่วยงานจัดการศึกษา มหาวิทยาลัย
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์)

√

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก กิตติคุณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา

กองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี

√

กองทุนพัฒนา
นักศึกษา

1. โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน
และสิ่งอํานวยความสะดวกที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
กองทุนสํารอง
เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
6.3 บูรณาการการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างหน่วยงานใน
ลักษณะห้องปฏิบัติการกลาง *

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√*

√*

1.2 กิจกรรม บูรณาการทรัพยากร
Cental Lab (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

√*

√*

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาระบบ ICT ใน
ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม ระบบ e-Book

√

√

√

√

√

2.3 กิจกรรม ระบบ Computer Literacy :
one laptop one student (OLOS)

√

√

√

√

√

2.4 กิจกรรม ระบบ Visual Classroom

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2. โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้
2.1 กิจกรรม ระบบ E-Learnning

2.5 กิจกรรม พัฒนาระบบการให้บริการพื้นฐาน

สํานักงานอธิการบดี

กองทุนสํารอง
เพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผ่นดิน/รายได้

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผ่นดิน/รายได้

√

√*

1.4 กิจกรรม ติดตาม ประเมินผลการใช้
ทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่าและตรงตาม
วัตถุประสงค์
1. โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.1 กิจกรรม พัฒนาระบบเครือข่ายระหว่าง
โหนดหลักภายในมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร

√*

1.3 กิจกรรม บูรณาการทรัพยากร
Cental Lab (ภาษา)

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการ บูรณาการการใช้ทรัพยากรการ
เรียนการสอนร่วมกันระหว่างหน่วยงานใน
ลักษณะห้องปฏิบัติการกลาง *
1.1 กิจกรรม บูรณาการทรัพยากร
Cental Lab (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

6.4 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้กํากับดูแล

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

2.7 กิจกรรม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการ
จัดการและป้องกันฐานข้อมูล

√

√

√

2.8 กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับ
การเรียนรู้แบบดิจิตัล

√

√

√

2.9 กิจกรรม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การ
สื่อสาร การจัดการและการป้องกันข้อมูล

√

√

√

2.10 กิจกรรม พัฒนาการบริการสารสนเทศเพื่อ
รองรับนวัตกรรมการสื่อสารยุคใหม่

√

√

√

2.11 กิจกรรม พัฒนาระบบเทคโนโลยีอัจฉริยะ
เพื่อการจัดการและประหยัดทรัพยากร

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน
2.6 กิจกรรม พัฒนาระบบสารสนเทศรองรับ
นวัตกรรมการสื่อสารยุคใหม่

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

3. โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดกลาง

6.5 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการจัดบริการ
ห้องสมุดกลางของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

3.1 กิจกรรม ปรับภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกให้มีบรรยากาศจูงใจในการ
ใช้บริการ

√

√

√

√

√

3.2 กิจกรรม จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
รูปแบบต่างๆ และในจํานวนที่สอดคล้องกับ
พฤติกรรมการใช้บริการและความต้องการของ
ผู้รับบริการ

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม Book Fair

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการที่
เป็นระบบ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผ่นดิน/รายได้

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผ่นดิน/รายได้

√

1. โครงการ ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

2. โครงการ จัดบริการเชิงรุกที่เน้นผู้ใช้บริการ
ทุกกลุ่ม
2.1 กิจกรรม ยืมหนังสือได้คะแนนความดี

√

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม บริการช่วยหาหนังสือบนชั้น

√

√

√

√

√

2.3 กิจกรรม บริการติดตามค้นหาหนังสือ

√

√

√

√

√

2.4 กิจกรรม ยื้มได้ไม่จํากัดในวันเกิด

√

√

√

√

2.5 กิจกรรม แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้สัญจร

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

3. โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมการอ่านที่
หลากหลายรูปแบบ
3.1 กิจกรรม CRRU รักการอ่าน
3.2 กิจกรรม Read for Life
3.3 กิจกรรม นักเขียนพบนักอ่าน
3.4 กิจกรรม ดนตรีพาเพลิน

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผ่นดิน/รายได้

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผ่นดิน/รายได้

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

4. โครงการ อบรมการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศ
4.1 กิจกรรม อบรมการใช้งานฐานข้อมูล
e-Book/OPAC
4.2 กิจกรรม บริการข่าวสารข้อมูลทันสมัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผ่นดิน/รายได้

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผ่นดิน/รายได้

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

สํานักบริหารและจัดการ
ทรัพย์สิน

รายได้ของ
หน่วยงาน

√

5. โครงการ ส่งเสริมการใช้ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง
5.1 กิจกรรม อบรมการใช้งานฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์

√

√

√

√

√

5.2 กิจกรรม อบรมการเขียนบรรญานุกรมและ
การอ้างอิง

√

√

√

√

√

5.3 กิจกรรม จัดให้มีศูนย์บริการให้คําปรึกษา
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

√

6. โครงการ จัดสวัสดิการร้านค้าเพื่ออํานวย
ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ
6.1 กิจกรรม จัดให้มีร้านอาหารและเครื่องดื่ม
6.2 กิจกรรม จัดให้มีร้านจําหน่ายของที่ระลึก

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

√
√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

7. พัฒนาระบบและกลไกสนับสนุน 7.1 ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการ

7.2 พัฒนาคุณภาพการบริหารงานจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบงานสารสนเทศและฐานข้อมูล

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบงานกํากับมาตรฐานวิชาการและหลักสูตร

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบงานทะเบียนและระเบียนนักศึกษา

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบบริการนักศึกษา

√

√

√

√

1.5 กิจกรรม ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบงานบริการและบริหารทั่วไป

√

√

√

√

1.6 กิจกรรม ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบการประชาสัมพันธ์และการรับนักศึกษา

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. โครงการ ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบ
การบริหารงาน

1. โครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารงาน
จัดการศึกษา
1.1 กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม ดําเนินงานกลางของหน่วยงาน

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม จัดบริการด้านสาธารณูปโภค

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

1. สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
2. บัณฑิตวิทยาลัย

แผ่นดิน/รายได้

1. คณบดี ทุกคณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์)
2. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
3. ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน

1. หน่วยงานจัดการศึกษา แผ่นดิน/รายได้
ทุกหน่วยงาน (ยกเว้น
คณะครุศาสตร์)
2. บัณฑิตวิทยาลัย
3. สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาบุคลากร
ความเชื่อมโยงกับพันธกิจและเป้าหมายหลัก
1. พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเด่น มีความรู้ดี มีคุณธรรม และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
2. เป้าหมายหลัก
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
บุคลากรทุกคนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีความเป็นมืออาชีพ มีความมั่นคงก้าวหน้าในอาชีพ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
บุคลากรสายวิชาการ
1. บุคลากรสายวิชาการมีผลงานทางวิชาการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
2. บุคลากรสายวิชาการเป็นที่ปรึกษา/วิทยากร/กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการวิชาการ/คณะทํางานให้กับหน่วยงาน
ภายนอก
3. บุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่รับการตีพิมพ์ หรือเผยแพร่ในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

หน่วยนับ

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

ร้อยละ

80

85

90

95

100

ผู้กํากับดูแล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี
1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี
1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี

ร้อยละ

15

20

25

30

35

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

ร้อยละ

40

45

50

55

60

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

4. บุคลากรสายวิชาการที่มีใบรับรองความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพมาตรฐาน

ร้อยละ

50

55

60

65

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

5. บุคลากรสายวิชาการที่สอบผ่านมาตรฐานภาษาอังกฤษ จรรยาบรรณวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสมรรถนะ
เฉพาะทางวิชาชีพ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
6. บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีคู่มือการปฏิบัติงานหรือผลงานทางวิชาการ

ร้อยละ

40

50

60

70

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

40

60

80

100

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ร้อยละ

20

ผู้รับผิดชอบ

1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี
1. หน่วยงานจัดการศึกษา
2. กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี
1. ทุกหน่วยงาน
2. กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

√
√

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้กํากับดูแล และผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์
1. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร *

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ระยะเวลาดําเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√*

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม สนับสนุนการเข้าสู่ตําแหน่งทาง
วิชาการของบุคลากรสายวิชาการ

√*

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม ส่งเสริมสนับสนุนการเข้ารับ
ฝึกอบรมในสถานประกอบการหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

√

√

√

√

√

√*

√*

√*

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1. โครงการ เสริมสร้างมาตรฐาน และพัฒนา
ศักยภาพสําหรับบุคลากรสายวิชาการมือใหม่
1.1 กิจกรรม พัฒนาบุคลากรสายวิชาการมือใหม่
ด้านการสอน ด้านการวิจัย และด้านการบริการ
วิชาการ

√

1.2 กิจกรรม พัฒนาบุคลากรสายวิชาการมือใหม่
ให้เป็นมืออาชีพ

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1.1 สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการให้มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะ 1. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาความเชี่ยวชาญ
เพื่อการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น *
เฉพาะของบุคลากรสายวิชาการ *
1.1 กิจกรรม พัฒนาและฝึกอบรมให้ความรู้แนว
ทางการเขียนผลงานทางวิชาการแก่ของบุคลากร
สายวิชาการ
1.2 กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการทํา
ผลงานทางวิชาการทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ

1.5 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาบุคลการสาย
วิชาการให้มีความเป็นเลิศในศาสตร์เฉพาะ/วิทย
ฐานะ/ความเชี่ยวชาญในการสอน/การวิจัย และ
การบริการวิชาการ
1.6 กิจกรรม ให้ทุนสนับสนุนการจัดทําเอกสาร
วิชาการสําหรับบุคลากรสายวิชาการ
1.7 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงาน
จัดการศึกษา
1.8 กิจกรรม พัฒนาสมรรถนะบุคลากรสาย
วิชาการด้านการวิจัย

1.2 สร้างมาตรฐาน ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากรสายวิชาการมือใหม่

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี

กองทุนพัฒนา
บุคลากร

√

√

คณบดี ทุกคณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย)

หน่วยงานจัดการศึกษา
(ยกเว้น คณะครุศาสตร์
และบัณฑิตวิทยาลัย)

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กองทุน
สนับสนุน
งานวิจัยเพื่อการ
พัฒนา

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี

กองทุนพัฒนา
บุคลากร

√

√

√

√

กลยุทธ์

มาตรการ
1.3 สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิชาชีพ เพื่อการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาชีพที่สูงขึ้น *

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

ระยะเวลาดําเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√*

√*

√*

√*

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนความก้าวหน้า
ในสายงานอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ *
1.1 กิจกรรม พัฒนาระบบ และกลไกการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ เพื่อเข้าสู่วิทยฐานะในระดับที่
สูงขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี

กองทุนพัฒนา
บุคลากร

1.2 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ในการเขียนคู่มือ
ปฏิบัติงานแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

√*

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ในการเขียนผลงาน
ทางวิชาการแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

√*

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรหน่วยงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษา

√

√

√

√

√

1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
2. ผู้อํานวยการหน่วยงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา
3. ผู้อํานวยการหน่วยงานบริการ

1. บัณฑิตวิทยาลัย
แผ่นดิน/รายได้
2. หน่วยงานสนับสนุนการ
จัดการศึกษา
23 หน่วยงานบริการ

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี

กองทุนพัฒนา
บุคลากร

3.1 กิจกรรม สร้างเสริมวินัยและจรรยาบรรณ
วิชาชีพให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี

กองทุนพัฒนา
บุคลากร

3.2 กิจกรรม สร้างเสริมคุณธรรม และจริยธรรม
ที่ดีให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี

กองทุนพัฒนา
บุคลากร

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

ทุกหน่วยงาน

แผ่นดิน/รายได้

2. โครงการ พัฒนาภาวะผู้นําผู้บริหาร
2.1 กิจกรรม พัฒนาภาวะผู้นําของผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัย
1.4 เสริมสร้างจรรยาบรรณทางวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรมที่ดีให้แก่บคุ ลากร
ของมหาวิทยาลัย

1.5 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาต่อเพื่อเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากรมหาวิทยาลัย

1.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานภายนอก

3. โครงการ เสริมสร้างจรรยาบรรณวิชาชีพ
คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่บุคลากร
มหาวิทยาลัย

1. โครงการ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การศึกษาต่อ
1.1 กิจกรรม พัฒนาระบบกลไกในการอนุมัติลา
ศึกษาต่อของบุคลากร
1.2 กิจกรรม สนับสนุนทุนการศึกษาต่อ
เพื่อเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากร
1.3 กิจกรรม การกํากับ ติดตามการลาศึกษาต่อ
ของบุคลากร
1. โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
1.1 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้
กับหน่วยงานภายนอก

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

√

√

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลยุทธ์

มาตรการ
1.7 สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรในการเข้าร่วมการประชุม สัมมนาระดับชาติ
และนานาชาติ

2. ส่งเสริมสวัสดิการและการสร้าง
ขวัญกําลังใจแก่บุคลากร

2.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางาน

2.2 ทบทวนและพัฒนาระบบสวัสดิการและการสร้างขวัญกําลังใจให้กับบุคลากร

2.3 ประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลให้แก่บุคลากรดีเด่นในด้านต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย

2.4 จัดตั้งสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน
1. โครงการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับชาติ
และนานาชาติ
1.1 กิจกรรม สนับสนุนทุนในการเข้าร่วม
ประชุม/สัมมนาในระดับชาติและนานาชาติ
1.2 กิจกรรม สนับสนุนทุนในการนําเสนอ/
ตีพิมพ์/เผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับชาติ
และนานาชาติ
1. โครงการ ปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน
1.1 กิจกรรม จัดสภาพแวดล้อมในการทํางาน

ระยะเวลาดําเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี

กองทุนพัฒนา
บุคลากร

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

ทุกหน่วยงาน

แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี

งบกองทุน
สวัสดิการ

1. โครงการ จัดสวัสดิการแก่บุคลากร
1.1 กิจกรรม สวัสดิการประกันสุขภาพบุคลากร

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม เงินกู้สวัสดิการบุคลากรมหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม เงินสวัสดิการสงเคราะห์
1.4 กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพบุคลากร
มหาวิทยาลัย
2. โครงการ สร้างเสริมองค์กรแห่งความสุข

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

2.1 กิจกรรม Happy Workplace
2.2 กิจกรรม สานสัมพันธ์ราชภัฏร่วมใจ

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สทุ ัศน์ คล้ายสุวรรณ์

กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี

กองทุนพัฒนา
บุคลากร

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี

กองทุนพัฒนา
บุคลากร

อธิการบดี

สโมสรบุคลากร

1.2 กิจกรรม ดําเนินงานของสโมสรบุคลากร

√

√

√

√

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

1.3 กิจกรรม กีฬาประเพณีบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคเหนือ
1.4 กิจกรรม กีฬาบุคลากรของสํานัก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

√

√

√

√

อธิการบดี

สโมสรบุคลากร

กองทุนพัฒนา
บุคลากร

√

√

√

√

1. โครงการ เชิดชูเกียรติคุณบุคลากร
และผู้มีผลงานดีเด่น
1.1 กิจกรรม มอบรางวัลให้แก่บุคลากรดีเด่น
ในด้านต่างๆ
1. โครงการ สโมสรบุคลากร
1.1 กิจกรรม จัดตั้งสโมสรบุคลากร

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2560
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

√

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลยุทธ์

มาตรการ

3. พัฒนาระบบการบริหารงาน
3.1 พัฒนาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร *
บุคคลที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

3.2 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ระยะเวลาดําเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√*

√

√

√

√

√*

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม เชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรไปยังสํานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและหน่วยงาน
อื่นๆ

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม เชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรกับ
ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการและผลงานอื่นๆ

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม การฝึกอบรมการใช้ระบบ CRRU
NJOYS
1.4 กิจกรรม การจัดทําฐานข้อมูลการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากร

√

√

√

√

√

√

√

1. โครงการ พัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร *
1.1 กิจกรรม ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
1.2 กิจกรรม ประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
การผลิตและพัฒนาครู
ความเชื่อมโยงกับพันธกิจและเป้าหมายหลัก
1. พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเด่น มีความรู้ดี มีคุณธรรม และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล
2. เป้าหมายหลัก
บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะแห่งศตวรรษที่ 21 มี จิตวิญญาณความเป็นครู เป็นคนเก่ง คนดี มีความรับผิดชอบ รู้เท่าทันเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลง
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
ผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ และตรงตามสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของประเทศ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

หน่วยนับ

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. โรงเรียนขั้นพื้นฐานในพื้นที่ที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นพี่เลี้ยง

ร้อยละ

12

15

20

25

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

คณะครุศาสตร์

√

2. อาจารย์ผู้สอนที่เป็นต้นแบบความความเชี่ยวชาญในวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับ

ร้อยละ

4

6

8

10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

คณะครุศาสตร์

√

3. บัณฑิตครูที่สอบผ่านมาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู

ร้อยละ

90

90

95

100

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

คณะครุศาสตร์

√

4. บัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่สอบบรรจุครูได้ในการสอบครั้งแรก

ร้อยละ

75

75

75

75

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

คณะครุศาสตร์

√

5. บัณฑิตครูที่ได้รับการบรรจุเข้าทํางานในท้องถิ่น

ร้อยละ

50

50

50

50

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

คณะครุศาสตร์

√

6. นักเรียนในท้องถิ่นที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาเพิ่มขึ้นในแต่ละปี

ร้อยละ

5

5

5

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

คณะครุศาสตร์

√

7. รายวิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนการสอนครูที่มีประสิทธิภาพที่บรรจุในหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต เพิ่มขึ้น
จากหลักสูตรเดิมหรือหลักสูตรก่อนปรับปรุง
8. ผลงานการวิจัยเฉพาะสาขาวิชาชีพครูที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ หรือนําไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการผลิตและพัฒนาครูเพิ่มขึ้น
9. โรงเรียนในท้องถิ่นที่มีการนํานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนสาธิตไปใช้ประโยชน์

รายวิชา

2

2

2

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

คณะครุศาสตร์

√

ผลงาน

20

25

30

35

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

คณะครุศาสตร์

√

แห่ง

2

2

2

2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

คณะครุศาสตร์

√

10. บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น

ร้อยละ

75

80

85

90

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

คณะครุศาสตร์

√

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้กํากับดูแล และผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

1.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู
1. ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ
และมีจิตวิญญาณความเป็นครูและ
สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น *
1.2 พัฒนาระบบการจัดการศึกษา *

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

คณะครุศาสตร์

แผ่นดิน/รายได้

√

√*

√*

√*

√*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

คณะครุศาสตร์

แผ่นดิน/รายได้

√

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√

√

√

√

√

คณบดีคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

แผ่นดิน/รายได้

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

คณบดีคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุน
การผลิตและพัฒนาครู
1.1 กิจกรรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุน
การผลิตและพัฒนาครู
1. โครงการ พัฒนาระบบการจัดการศึกษา
(การผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา) *
1.1 กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ
ระบบการจัดการศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนาครู
1.2 กิจกรรม อบรมเสริมสร้างในการสอบ
ใบประกอบวิชาชีพครูและการสอบบรรจุ
1.3 กิจกรรม พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียน
การสอนสําหรับนักศึกษาครู
1.4 กิจกรรม การพัฒนาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาตามยุทธศาสตร์เพื่อการเลื่อน
วิทยะฐานะที่สูงขึ้นตามยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตาม
พระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
2. โครงการ พัฒนาคุณภาพการบริหารงานด้าน
การผลิตและพัฒนาครู
2.1 กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร
2.2 กิจกรรม ดําเนินงานกลางของหน่วยงาน
2.3 กิจกรรม จัดบริการด้านสาธารณูปโภค
2.4 กิจกรรม พัฒนาระบบกลไกการรับนักศึกษา
ครู
2.5 กิจกรรม เปิดบ้านครุศาสตร์
3. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุ
ศาสตร์
3.1 กิจกรรม ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพ
ระดับคณะ และระดับหลักสูตร

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ปี 2560

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
1.3 พัฒนาคุณภาพการบริหารงานด้านการผลิตและพัฒนาครูให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากขึ้น

2. พัฒนาศักยภาพครูของครู ครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ความเป็นมืออาชีพ *

2.1 พัฒนาสถาบันต้นแบบการผลิตครู *

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม บริหารและจัดการเรียนการสอน
ระดับปริญญาตรี

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม บริหารและจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษา
2. โครงการ ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์

√

√

√

√

√

2.1 กิจกรรม จัดบริการที่เอื้อต่อการจัดการ
เรียนการสอน และการเรียนรู้ของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√*

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. โครงการ จัดการเรียนการสอน
คณะครุศาสตร์

3. โครงการ สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
3.1 กิจกรรม สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานภายในประเทศ
3.2 กิจกรรม สร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานในต่างประเทศ
1. โครงการ พัฒนาคณะครุศาสตร์ให้เป็น
ศูนย์ต้นแบบการผลิตครู *
1.1 กิจกรรม ปรับระบบบริหารจัดการสู่
ความเป็นเลิศด้านการผลิตและพัฒนาครู
1.2 กิจกรรม พัฒนาคณะครุศาสตร์ให้เป็นศูนย์
ต้นแบบการผลิตครู
1.3 กิจกรรม พัฒนาผลงานวิชาการและวิชาชีพ
การวิจัยของบุคลากรสายวิชาการคณะครุศาสตร์

√

√

√

√

คณบดีคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

แผ่นดิน/รายได้

√

คณบดีคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

แผ่นดิน/รายได้

√

√

คณบดีคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

แผ่นดิน/รายได้

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

คณะครุศาสตร์

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม พัฒนาศูนย์พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ด้วยระบบ Coaching and Mentoring และ
Professional Learning Community

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม พัฒนาอาจารย์ต้นแบบด้าน
การศึกษา
1.3 กิจกรรม พัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
1.4 กิจกรรม พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใน
ท้องถิ่นให้ได้รับวิทยฐานะที่สูงขึ้น
1. โครงการ พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
1.1 กิจกรรม พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน
1.2 กิจกรรม พัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่
การศึกษา 4.0

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√*

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

2.2 พัฒนาอาจารย์เป็นอาจารย์ต้นแบบด้านการศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาครู 1. โครงการ พัฒนาอาจารย์ต้นแบบด้าน
และบุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่น โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานด้วยระบบ
การศึกษา และพัฒนาศูนย์พัฒนาครูและ
Coaching and Mentoring และ Professional Learning Community *
บุคลากรทางการศึกษาในท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐานด้วยระบบ Coaching and Mentoring
และ Professional Learning Community *

3. สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0 *

3.1 พัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

.

3.2 พัฒนานักศึกษาครูให้มีทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 *

3.3 พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของบัณฑิตครูแห่งศตวรรษที่ 21

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

√*

1. โครงการ การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาครู *
1.1 กิจกรรม อบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้
ทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา
คณะครุศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

คณะครุศาสตร์

แผ่นดิน/รายได้

√

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

คณะครุศาสตร์

กองทุน
สนับสนุน
งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนา

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

คณะครุศาสตร์

แผ่นดิน/รายได้

√

คณบดีคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์

แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ พัฒนาทักษะความเป็นเลิศของ
บัณฑิตครูแห่งศตวรรษที่ 21
1.1 กิจกรรม พัฒนานักศึกษาครูให้เป็นไป
ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
1.2 กิจกรรม พัฒนานักศึกษาครูให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทั้ง 5 ด้าน

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม สนับสนุน ส่งเสริมการแข่งขัน
ทักษะด้านวิชาชีพครู
1.4 กิจกรรม เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาพิการ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
3.4 พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัย เป็นต้นแบบ
ให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. โครงการ พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็น
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยต้นแบบ
สําหรับโรงเรียนในท้องถิ่น
1.1 กิจกรรม พัฒนาโรงเรียนสาธิตให้เป็นศูนย์
ฝึกปฏิบัติการและการวิจัยต้นแบบสําหรับ
โรงเรียนในท้องถิ่น

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

โรงเรียนสาธิต

แผ่นดิน/รายได้

√

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ความเชื่อมโยงกับพันธกิจและเป้าหมายหลัก
ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
1. พันธกิจ
2. เป้าหมายหลัก
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และได้รับการนําไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
นักวิจัยได้รับการพัฒนา สนับสนุนและส่งเสริมในการสร้างผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่นและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
หน่วยนับ
(ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ

ปี 2563

ปี 2564
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

ผู้กํากับดูแล

พ.ศ. 2561)

พ.ศ. 2562)

พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

1. บทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ

บทความ

40

50

60

70

70

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

2. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณที่ผ่านมา และนําไปใช้ประโยชน์โดยท้องถิ่น

ร้อยละ

-

60

80

80

100

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

3. ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

ร้อยละ

10

10

12

12

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
3. หน่วยงานที่ดําเนินงานวิจัย
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
3. หน่วยงานที่ดําเนินงานวิจัย
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
3. หน่วยงานที่ดําเนินงานวิจัย

√

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้กํากับดูแล และผู้รับผิดชอบ
กลยุทธ์
1. พัฒนาความรู้และส่งเสริม
ความสามารถด้านการวิจัยของ
บุคลากร ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระ
บรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 – 2579) โดยมุ่งเน้นการวิจัย
เพื่อรับใช้สังคม *

มาตรการ
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัยและการบริการวิชาการของ
บุคลากรที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยมุ่งเน้น
การวิจัยเพื่อรับใช้สังคม

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ของบุคลากรในระดับชาติ
และนานาชาติ

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

1.1 กิจกรรม จัดประกวดผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม
1.2 กิจกรรม จัดส่งผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ที่
ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัยเข้าร่วมการ
ประกวดระดับชาติและนานาชาติ

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

1. โครงการ จัดตั้งหน่วยสนับสนุน
การดําเนินงานวิจัย (R-Unit)
1.1 กิจกรรม จัดตั้งหน่วยสนับสนุน
การดําเนินงานวิจัยระดับคณะ วิทยาลัย และ
สํานักวิชา (R-Unit)

√

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

ปี 2564
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

สถาบันวิจัยและพัฒนา

กองทุน
สนับสนุน
งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
3. หน่วยงานที่ดําเนินงาน
วิจัย

กองทุน
สนับสนุน
งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา กองทุน
2. หน่วยงานจัดการศึกษา สนับสนุน
งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนา

√

1. โครงการ ส่งเสริมให้บุคลากรนําผลงานวิจัย
ไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ
1.1 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ทําอย่างไรได้
ดีพิมพ์”
1.2 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเขียน
บทความวิจัย
1.3 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
บทความเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ
1.4 กิจกรรม จัดตั้งหน่วยสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัย

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ระยะเวลาดําเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

1. โครงการ ส่งเสริม สนับสนุนและสร้าง
แรงจูงใจให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม

1.3 กิจกรรม การประชุมเพื่อพิจารณารางวัล
นักวิจัยดีเด่น
2. โครงการ พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยเพื่อ
การขอทุนสนับสนุนการทําวิจัย
2.1 กิจกรรม พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
เตรียมการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยภายนอก

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสร้างผลงานวิจัย
และนวัตกรรม

ปี 2560

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

2. เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้าง 2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อ 1. โครงการ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือ
เครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงาน
การพัฒนามหาวิทยาลัย
ด้านการวิจัย
เครือข่าย
1.1 กิจกรรม ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ
สร้างความเข้มเข็งของเครือข่ายด้านการวิจัย
1.2 กิจกรรม จัดทําบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้านการวิจัย
1. โครงการ ถ่ายทอดความรู้ด้านการวิจัยให้กับ
2.2 สร้างแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับ
เครือข่าย
เครือข่าย
1.1 กิจกรรม จัดตั้งหน่วยถ่ายทอดองค์ความรู้
จากการวิจัยให้กับเครือข่าย
2.3 สร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาที่มีการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่างๆ 1. โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เครือข่ายการวิจัย
1.1 กิจกรรม อบรมการวิจัยเชิงบูรณาการ
ภาคส่วนต่างๆ
2.4 ส่งเสริม สนับสนุนงานวิจัยที่สามารถนําไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 1. โครงการ พัฒนาศักยภาพในการบูรณาการ
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
งานวิจัยกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

3. สร้างผลงานวิจัย และนวัตกรรม 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ที่เป็นประโยชน์ให้เป็นที่ยอมรับทั้ง ของชุมชน *
ในระดับชาติและนานาชาติ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2560

ระยะเวลาดําเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผ่นดิน/รายได้

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา แผ่นดิน/รายได้
2. หน่วยงานจัดการศึกษา

√

√

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการ
งานวิจัยกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย

√

1.2 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
โครงร่างการวิจัยที่เป็นการบูรณาการ
สหวิทยาการศาสตร์ต่างๆ

√

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา กองทุน
2. หน่วยงานจัดการศึกษา สนับสนุน
งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนา

1. โครงการ การวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ
และคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่ความมั่งคั่ง
ยั่งยืน "ราชภัฏเชียงรายโมเดล"
(CRRU Roadmap) *
1.1 กิจกรรม ขับเคลื่อนการวิจัยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชน

√*

√*

√*

√*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผ่นดิน/รายได้

√

1.2 กิจกรรม ร่วมมือด้านการวิจัยรับใช้สังคม
ตามนโยบาย “หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นที่ หนึ่ง
นวัตกรรม”

√*

√*

√*

√*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา แผ่นดิน/รายได้
2. หน่วยงานจัดการศึกษา

√

1.3 กิจกรรม ดําเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและคุณภาพชีวิตของชุมชนสู่
ความมั่งคั่ง ยั่งยืนตามราชภัฏเชียงรายโมเดล
(CRRU Roadmap)

√*

√*

√*

√*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

หน่วยงานจัดการศึกษา

√

แผ่นดิน/รายได้

กลยุทธ์

มาตรการ
3.2 ส่งเสริมการวิจัยที่มีการบูรณาการสหวิทยาการศาสตร์ต่างๆ
ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย และงานวิจัยเพื่อนําไปใช้ใน
การพัฒนาหน่วยงานและมหาวิทยาลัย *

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

ระยะเวลาดําเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√*

√*

√*

√*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
3. หน่วยงานที่ดําเนินงาน
วิจัย

กองทุน
สนับสนุน
งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนา

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย

แผ่นดิน

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

หน่วยงานที่ดําเนินงาน
วิจัยสถาบัน

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา แผ่นดิน/รายได้
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
3. หน่วยงานที่ดําเนินงาน
วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา แผ่นดิน/รายได้
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
3. หน่วยงานที่ดําเนินงาน
วิจัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

สถาบันวิจัยและพัฒนา

1. โครงการ ส่งเสริมการวิจัยที่มี
การบูรณาการสหวิทยาการศาสตร์ต่างๆ *
1.1 กิจกรรม บูรณาการสหวิทยาการศาสตร์
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใน
พื้นที่บริการ
2. โครงการ บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรม
ตามนโยบายของรัฐบาล
2.1 กิจกรรม ดําเนินงานวิจัยและนวัตกรรมตาม
นโยบายของรัฐบาล
3. โครงการ ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนา
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย

3.3 พัฒนาการวิจัยที่มุ่งเน้นการนําองค์ความรู้การวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

3.1 กิจกรรม ดําเนินงานวิจัยพัฒนาหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย
1. โครงการ เสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นด้วย
งานวิจัย
1.1 กิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จาก
งานวิจัยสู่การนําไปใช้ประโยชน์

1.2 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลงานวิจัยและนวัตกรรม
3.4 สนับสนุนการนําผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมไปสู่การสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้านเศรษฐกิจ สังคม และขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์

√

แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ ส่งเสริมการสร้างมูลค่าจากงานวิจัย
1.1 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนา
ผลงานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์

√

2. โครงการ สนับสนุนการนําผลงานวิจัยที่มี
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และสังคม ขยายผลไปสู่
เชิงพาณิชย์
2.1 กิจกรรม อบรมแนวทางการพัฒนางานวิจัย
และสิ่งประดิษฐ์ไปสู่เชิงพาณิชย์

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

√

แผ่นดิน/รายได้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลยุทธ์

มาตรการ
3.5 ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรผลงานวิจัยและนวัตกรรมของบุคลากร

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

ระยะเวลาดําเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

ปี 2564
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. โครงการ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและ
การนําผลงานวิจัยไปจดสิทธิบัตร
1.1 กิจกรรม อบรมวิธีการ ขั้นตอนการขอ
จดสิทธิบัตรของนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

√

1.2 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การนํา
งานวิจัยสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา”

√

กองทุน
สนับสนุน
งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร

สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ แผ่นดิน/รายได้
พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

สถาบันวิจยั และพัฒนา

แผ่นดิน/รายได้

ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา แผ่นดิน/รายได้
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
3. หน่วยงานที่สร้าง
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

สถาบันวิจัยและพัฒนา

4. พัฒนาระบบและกลไกการวิจัยที่ 4.1 จัดตั้ง “สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม” ในลักษณะของ 1. โครงการ จัดตั้งสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน *
พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในลักษณะของความ
ท้องถิ่น และกระแสโลกาภิวัฒน์ *
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน *
1.1 กิจกรรม จัดตั้งสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ
พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในลักษณะของความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน
4.2 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

4.3 จัดหาแหล่งทุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน

1. โครงการ พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร
จัดการงานวิจัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
1.1 กิจกรรม ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนา
แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

√

√

√

√

2. โครงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน
การวิจัย
2.1 กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร

√

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม ดําเนินงานกลางของหน่วยงาน

√

√

√

√

√

3.3 กิจกรรม จัดบริการด้านสาธารณูปโภค

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1. โครงการ แสวงหาแหล่งทุนการวิจัยจาก
หน่วยงานภายนอก
1.1 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการ
จัดหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัย

4.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินการวิจัยของบุคลากร 1. โครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความ
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ร่วมมือในการสร้างผลงานวิจัย
1.1 กิจกรรม จัดทําแผนบูรณาการวิจัยร่วมกับ
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

√*

√

กองทุน
สนับสนุน
งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนา

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลยุทธ์

มาตรการ
4.7 สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาการจัดทําวารสารทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานจัดการศึกษา ให้มีมาตรฐานทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการนํา
ผลการวิจัยไปสู่การพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน
1. โครงการ พัฒนามาตรฐานการจัดทําวารสาร
การวิจัยของมหาวิทยาลัย
1.1 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
จัดทําวารสารการวิจัย (ThaiJo)

5.1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัยและ 1. โครงการ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับ
การบริหารจัดการงานวิจัย
งานสร้างสรรค์
1.1 กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศเพื่อการให้บริการ
1.2 กิจกรรม อบรมการใช้ระบบส่งข้อเสนอ
การวิจัยออนไลน์ (DRMS)
1.3 กิจกรรม พัฒนาฐานข้อมูลงานวิจัย
แบบอิเล็กทรอนิกส์
1.4 กิจกรรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลวิจัย
ที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อใช้งานเป็น
e-Journal

5.2 เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการนําไปใช้ประโยชน์ของท้องถิ่น และประเทศ

1.5 กิจกรรม พัฒนาฐานข้อมูลและแหล่งเรียนรู้
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมออนไลน์
1. โครงการ สนับสนุนการบริหารจัดการงานวิจัย
1.1 กิจกรรม ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
ของสถาบันวิจัย
1.2 กิจกรรม จัดทําสื่ออิเลคทรอนิกส์
ระบบสารสนเทศ อย่างน้อย 2 ภาษา
1.3 กิจกรรม จัดทําเอกสารประชาสัมพันธ์
ข่าวสารด้านการวิจัย (คลื่นวิจัย)

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2560

ระยะเวลาดําเนินการ
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา กองทุน
2. หน่วยงานจัดการศึกษา สนับสนุน
งานวิจัยเพื่อ
การพัฒนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผ่นดิน/รายได้

√
√

√

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาท้องถิ่น
ความเชื่อมโยงกับพันธกิจและเป้าหมายหลัก
ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน
1. พันธกิจ
2. เป้าหมายหลัก
เป็นผู้นําในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยสําหรับชาวต่างชาติ
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ดีขึ้นผ่านกระบวนการและวิธีการในหลากหลายรูปแบบ
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
หน่วยนับ
(ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ

ปี 2563

ปี 2564
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พ.ศ. 2561)

พ.ศ. 2562)

พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

1. อําเภอในจังหวัดเชียงรายที่ได้รับการบริการวิชาการ

อําเภอ

6

7

8

9

10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

สถาบันวิจัยและพัฒนา

2. ประเทศในเอเชียที่เข้ามารับบริการวิชาการ

ประเทศ

6

7

8

9

10

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู
2 .ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ
3. อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. สํานักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง
3. กองวิเทศสัมพันธ์

3. บุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น

ร้อยละ

40

45

50

55

60

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. หน่วยงานจัดการศึกษา
สถาบันวิจัยและพัฒนา

√

4. ฐานข้อมูลปัญหาและความต้องการของชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่เข้าไปสนับสนุน
การเรียนรู้เพื่อการพัฒนา
5. ชุมชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเข้าไปให้ความรู้และร่วมพัฒนาในด้านต่างๆ

ฐานข้อมูล

1

1

1

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

ชุมชน

12

14

16

18

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ
4. อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

ทุกหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการแก่สังคม

√

6. โครงการที่น้อมนําแนวพระราชดําริมาบูรณาการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

โครงการ

3

3

3

3

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู
1. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ 2. คณะครุศาสตร์ (ส.ต.พ.)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี 3. ชมรมทูบนี ัมเบอร์วัน

√

7. องค์กรภาครัฐ เอกชน ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

องค์กร

12

12

12

14

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ
4. อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

√

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ทุกหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

หน่วยนับ

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

8. นักเรียนในท้องถิ่นที่เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ร้อยละ

70

70

70

70

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

ทุกหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

√

9. แผนงานโครงการพัฒนาชุมชนที่มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นแกนนํามีจํานวนเพิ่มมากขึ้น

แผนงาน

13

13

13

13

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

สถาบันวิจัยและพัฒนา

√

แห่ง/ชมรม

4

6

8

10

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

√

10. สถานศึกษาที่ปลอดยาเสพติดเพิ่มขึ้น
11. นักเรียนระดับประถมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่สามารถอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น
จากปีฐาน
12. โครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายดําเนินการเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และกีฬาของท้องถิ่นให้เป็นที่
ยอมรับในระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือนานาชาติ
13. ประชาชนในท้องถิ่นที่ดัชนีสุขภาพเพิ่มขึ้นจากปีฐาน

ร้อยละ

80

85

90

95

อธิการบดี

ทุกหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

√

โครงการ

5

5

5

5

√

ร้อยละ

-

20

30

40

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี 2. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู
ทุกหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

14. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพิ่มขึ้นจากปีฐาน

โครงการ

12

14

16

18

1. อธิการบดี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. สํานักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง
3. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
4. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
5. หน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

√

15. วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการใหม่ที่เพิ่มขึ้นในท้องถิ่น

แห่ง/ชุมชน

1

1

1

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ

สํานักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่อง

√

16. รายได้ของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพิ่มขึ้น

ร้อยละ

30

30

30

30

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

√

17. อัตราการอพยพย้ายถิ่นของประชากรวัยทํางานในท้องถิ่นลดลง

ร้อยละ

0.5

0.5

1

1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา
2. สถาบันความหลากหลายทางชีวภาพฯ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

√

18. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีโครงการส่งเสริมความรู้ รัก สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ตนเอง
และผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในมหาวิทยาลัยและชุมชนท้องถิ่น
สังคมท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

โครงการ

6

6

6

6

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

หน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

√

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

√

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้กํากับดูแล และผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
มาตรการ

กลยุทธ์
1. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นํา
การเปลี่ยนแปลงในการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น

1.1 จัดทําฐานข้อมูลการบริการวิชาการท้องถิ่นเพื่อเป็นศูนย์กลางการดําเนิน
กิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

1.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน สังคม และท้องถิ่น

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชน สังคม และท้องถิ่น
1.3 กิจกรรม ส่งเสริมและพัฒนา
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน
1.4 กิจกรรม ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม
1.5 กิจกรรม เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

√

√

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน
1. โครงการ ฐานข้อมูลงานบริการวิชาการแก่
สังคม
1.1 กิจกรรม จัดทําฐานข้อมูลบริการวิชาการแก่
สังคม
1.2 กิจกรรม เชื่อมโยงข้อมูลกับระบบของ
มหาวิทยาลัย
1. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผ่นดิน/รายได้

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

สํานักวิชาสังคมศาสตต์
(ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น)

แผ่นดิน/รายได้

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร

หน่วยงานที่ดําเนินการ
บริการวิชาการแก่สังคม
สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.6 กิจกรรม ให้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบ
คุณภาพ มาตรฐานน้ํา อาหารและผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น

√

√

√

√

√

1.7 กิจกรรม ให้บริการตรวจสอบมาตรฐาน
ทางด้านวิศวกรรมโยธา
1.8 กิจกรรม ให้บริการรักษาสัตว์

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

ศูนย์วิศวกรรมโยธา

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
(โรงพยาบาลสัตว์)

แผ่นดิน/รายได้

รายได้ของ
หน่วยงาน
แผ่นดิน/รายได้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม สร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก
1.3 กิจกรรม พัฒนางานเซรามิกในรูปแบบ
งานวิจัย
1.4 สร้างแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับท้องถิ่น 1. โครงการ ถ่ายทอดองค์ความรู้งานเซรามิก

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม ดําเนินงานกลางของหน่วยงาน

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม จัดบริการด้านสาธารณูปโภค

√

√

√

√

√

กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1.3 สนับสนุนการนําผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรมไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้าน 1. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนางานเซรามิก
เศรษฐกิจ สังคม และขยายผลไปสู่เชิงพาณิชย์

1.5 บูรณาการบริการวิชาการกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย

1.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการบริการวิชาการแก่สังคมที่มี
ประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

1.1 กิจกรรม อบรมเสริมทักษะวิชาชีพ
งานเซรามิก
1.2 กิจกรรม พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
งานเซรามิก
1.3 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์งานเซรามิกทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1. โครงการ บูรณาการการบริการวิชาการกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย
1.1 กิจกรรม นํานักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการ
ให้บริการวิชาการ
1.2 กิจกรรม จัดบริการแหล่งเรียนรู้สําหรับ
นักศึกษา
1.3 กิจกรรม นําผลงานวิจัยมาใช้ในการบริการ
วิชาการ
1. โครงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ

สํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง

แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ

สํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง

แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา แผ่นดิน/รายได้
2. หน่วยงานจัดการศึกษา

1. ผู้อํานวยการสํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง
2. ผู้อํานวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรม
3. ผู้อํานวยการสถาบันความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และอาเซียน
4. ผู้อํานวยการศูนย์บริการวิศวกรรมโยธา
5. ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

แผ่นดิน/รายได้
1. สํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง
2. สถาบันภาษาและ
วัฒนธรรม
3. สถาบันความ
หลากหลายทางชีวภาพ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
พัฒนาท้องถิ่นและอาเซียน
4. ศูนย์บริการวิศวกรรม
โยธา
5. สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

2.1 ศึกษาและทบทวนรายละเอียดข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ
2. พัฒนาระบบและกลไกความ
ร่วมมือการดําเนินงานกับองค์กร สถาบันการศึกษาและองค์กรต่างๆ เพื่อขยายความร่วมมือและเพิ่มโอกาสการ
หน่วยงาน สถาบันการศึกษาทั้งใน ดําเนินการร่วมกัน
ประเทศและต่างประเทศ

2.2 แสวงหาและจัดทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับ
สถาบันการศึกษาและองค์กรวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบุคลากร

3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยพัฒนาให้มีหลักสูตรการศึกษา
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
การศึกษาทางเลือกเพื่อเพิ่มโอกาส ต่อเนือ่ งและการบริการด้านการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
ทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. โครงการ ศึกษาและทบทวนรายละเอียด
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
การศึกษาและองค์กรวิชาชีพ
1.1 กิจกรรม ทบทวนข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการกับสถาบัน การศึกษาและองค์กร
วิชาชีพที่มีอยู่

√

1.2 กิจกรรม ดําเนินกิจกรรมร่วมกันตาม
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน
การศึกษาและองค์กรวิชาชีพ

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การบริการวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม การประสานข้อมูลงานบริการ
วิชาการจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
1. โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
1.1 กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.2 กิจกรรม ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.3 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา
ต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.4 กิจกรรม พัฒนาสื่อและนวัตกรรม
การศึกษาต่อเนื่องเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.5 กิจกรรม ให้คําปรึกษาเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงงานการศึกษาต่อเนื่อง

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ

สํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง

แผ่นดิน/รายได้

1 .ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ
2. อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

1. สํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง
2. กองวิเทศสัมพันธ์

แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ

สํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง

แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ แสวงหาและจัดทําข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา
และองค์กรวิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.9 กิจกรรม ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานการให้
ความรู้ทางวิชาการ วิชาชีพที่เป็นประโยชน์ใน
การเรียนรู้เกี่ยวกับการศึกษาต่อเนื่อง

√

√

√

1.10 กิจกรรม พัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
และแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน
1.6 กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษาต่อเนื่อง
1.7 กิจกรรม พัฒนาระบบกลไกการศึกษา
ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
1.8 กิจกรรม สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การศึกษาต่อเนื่องกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย

4. ส่งเสริม สืบสาน และสนับสนุน 4.1 ดําเนินโครงการส่งเสริม สืบสาน และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ
การวิจัยและพัฒนาโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มีศักยภาพในการ
ดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ *

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

1. โครงการ ดําเนินงานตามโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
1.1 กิจกรรม อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ผู้กํากับดูแล

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

1.2 กิจกรรม ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาใน
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
1.3 กิจกรรม ทูบีนัมเบอร์วัน

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม พัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์
เชียงราย

√

√

√

√

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

แผ่นดิน/รายได้

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ
คณะครุศาสตร์ (ส.ต.พ.)

แผ่นดิน/รายได้

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน

แผ่นดิน/รายได้

√

√

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก กิตติคุณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา

กองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

4.2 ให้บริการแหล่งเรียนรู้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เกี่ยวกับพระราช 1. โครงการ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 *
ประวัติ โครงการในพระราชดําริ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย 1.1 กิจกรรม จัดนิทรรศการถาวร
*
1.2 กิจกรรม จัดนิทรรศการหมุนเวียน
5.1 จัดตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น
ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านภาษาไทย
และวัฒนธรรมไทยสําหรับ
ชาวต่างชาติ

5.2 จัดตั้งสํานักนวัตกรรมและบริการสังคม

6. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ 6.1 กําหนดพื้นที่รับผิดชอบและจัดทําแผนในการใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือใน
ยกระดับด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นที่ การพัฒนาท้องถิ่น *
เป็นไปตามบริบทและความต้องการ
ในการพัฒนาท้องถิ่น *

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

1. โครงการ จัดตั้งสถาบันภาษาและวัฒนธรรม
นานาชาติ
1.1 กิจกรรม ปรับปรุงอาคารสํานักงาน
1.2 กิจกรรม พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารงาน
1. โครงการ จัดตั้งสํานักนวัตกรรมและบริการ
สังคม
1.1 กิจกรรม ปรับปรุง/ก่อสร้างอาคารและ
จัดซื้ออุปกรณ์การดําเนินงาน
1.2 กิจกรรม พัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารงาน
1.3 กิจกรรม ให้คําปรึกษาด้านการบริการ
วิชาการ การศึกษาต่อเนื่อง และการบ่มเพาะ
ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์แบบครบวงจร
1. โครงการ จัดทําแผนการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น *
1.1 กิจกรรม จัดประชุมเพื่อกําหนดพื้นที่ในการ
ให้บริการวิชาการ
1.2 กิจกรรม ประชุมวางแผนการบริการ
วิชาการร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น
1.3 กิจกรรม ติดตามผลการดําเนินงานในพื้นที่ที่
ให้บริการวิชาการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√*

√

√

√

√

√*

√

√

√

√

√*

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

อธิการบดี

หอปรัชญารัชกาลที่ 9

แผ่นดิน/รายได้

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ

สถาบันภาษาและวัฒนา
ธรรมนานาชาติ

แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ

สํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง

แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผ่นดิน/รายได้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

√*

√*
√*
√*

√

√*

√*

√*

√*

√

√*

√*

√*

√*

√

√*

√*

√*

√*

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
6.2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ใช้พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และท้องถิ่น *

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม ถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจของชุมชนและท้องถิ่น

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม ถอดบทเรียนการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และท้องถิ่น

√

√

√

√

√

√*

√*

√*

√*

√*

√*

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. โครงการ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผ่นดิน/รายได้

√

√*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผ่นดิน/รายได้

√

√*

√*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

แผ่นดิน/รายได้

√

√*

√*

√*

2.4 กิจกรรม การจัดการไผ่เพื่อพัฒนาสู่
เศรษฐกิจพอเพียง

√*

√*

√*

2.5 กิจกรรม การส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
กระดาษใยไหม

√*

√*

√*

2.6 กิจกรรม การส่งเสริมการเลี้ยงและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากปลานิล

√*

√*

√*

2. โครงการ บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์
เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน
ในท้องถิ่น *
2.1 กิจกรรม แก้ปัญหาความยากจนของ
ประชาชนในท้องถิ่น
2.2 กิจกรรม การอนุรักษ์และพัฒนา
การเลี้ยงผึ้งโก๋น (ผึ้งโพรงป่า) สู่เศรษฐกิจชุมชน
2.3 กิจกรรม การส่งเสริมการปลูกต้นลิงลาว
เพื่อการพัฒนาสู่เศรษฐกิจชุมชน

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
6.3 ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนผู้ประกอบใหม่ *

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√*

√*

√*

√*

1.2 กิจกรรม วิเคราะห์ศักยภาพผู้ประกอบการ
และผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงราย
และพะเยา

√

√*

√*

√*

√*

1.3 กิจกรรม พัฒนาวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัด
เชียงราย และพะเยา

√

√*

√*

√*

√*

1.4 กิจกรรม เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
จังหวัดเชียงราย และพะเยา

√

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

√*

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน
1. โครงการ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ผู้ประกอบการในท้องถิ่น *
1.1 กิจกรรม ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้
งานบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ให้
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

1.5 กิจกรรม ส่งเสริมการยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) ในจังหวัดเชียงราย และพะเยา
7. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ 7.1 จัดทําฐานข้อมูลกลางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา การศึกษา การ
พัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ
ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา การศึกษา
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
สุขภาพ *

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ

สํานักนวัตกรรมและ
การศึกษาต่อเนื่อง

แผ่นดิน/รายได้

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

√

1. โครงการ การรวบรวมข้อมูลด้านศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา ของจังหวัดเชียงราย
1.1 กิจกรรม การรวบรวมข้อมูลท้องถิ่นด้าน
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬา มุ่งเน้นการ
เก็บข้อมูลครอบคลุม จํานวนพื้นที่ 18 อําเภอ
โดยแบ่งออกเป็น 4 โซน

√

√

1.2 กิจกรรม การวิเคราะห์ข้อมูลด้านศาสนา
ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา ของจังหวัดเชียงราย
นําข้อมูลที่ได้ทั้ง 4 โซน 18 อําเภอ ในจังหวัด
เชียงราย มาวิเคราะห์เพื่อความสมบูรณ์

√

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
7.2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม และกีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ *

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

1.3 กิจกรรม ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้
ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

√*

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

√*

√

√

√

อธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. โครงการ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน
และท้องถิ่น *
1.1 กิจกรรม การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาและ
สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและท้องถิ่น
1.2 กิจกรรม ส่งเสริม ความรักสามัคคี
ความมีระเบียบวินัยเข้าใจสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่น

8. บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อ 8.1 ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับสภาพชุมชน/ท้องถิ่น
พัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในชุมชน

ปี 2560

1. โครงการ การจัดการดิน น้ํา ป่า ตามศาสตร์
พระราชาสู่เศรษฐกิจพอเพียง
1.1 กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงดินตาม
ศาสตร์พระราชา
1.2 กิจกรรม การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าตามแนว
พระราชดําริ
1.3 กิจกรรม การควบคุมและจัดการมลพิษใน
แหล่งน้ําด้วยพืชและจุลินทรีย์
1.4 กิจกรรม การอนุรักษ์ปลาพื้นเมืองเพื่อ
พัฒนาสู่เศรษฐกิจชุมชน
1.5 กิจกรรม การเผยแพร่การอนุรักษ์และ
พัฒนาดิน น้ํา ป่า ตามศาสตร์พระราชา

√
√
√
√
√

หน่วยงานที่ให้บริการ
วิชาการแก่สังคม
หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย

แผ่นดิน/รายได้

√

แผ่นดิน/รายได้

√

หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมาย

แผ่นดิน/รายได้

√

สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

แผ่นดิน/รายได้

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
8.2 พันธกิจสัมพันธ์เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. โครงการ การสํารวจและรวบรวมข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
1.1 กิจกรรม สํารวจและจัดทําฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 3 ฐานหลัก คือ กายภาพ ชีวภาพ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

√

1.2 กิจกรรม การจัดทําแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรในท้องถิ่นระดับชุมชนโดยการมี
ส่วนร่วม

√

1.3 กิจกรรม สังเคราะห์ถอดบทเรียนองค์
ความรู้ที่ได้เพื่อการขยายผล
1.4 กิจกรรม การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นที่หลากหลายเพื่อให้เกิด
เศรษฐกิจในชุมชน

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

√
√

1.5 กิจกรรม การศึกษาและถ่ายทอดภูมิปัญญา
ท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี ด้านการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ

√

1.6 กิจกรรม การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และ
บทเรียนท้องถิ่น จากองค์ความรู้ในท้องถิ่น
1.7 กิจกรรม การจัดการความรู้ ถอดบทเรียน
รูปแบบการจัดการที่ดีในการจัดการทรัพยากร
และการใช้ประโยชน์เพื่อขยายผลและเผยแพร่

√
√

สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

แผ่นดิน/รายได้

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน
2. โครงการ พัฒนาศักยภาพชุมชน
ในการจัดการลุ่มน้ํา
2.1 กิจกรรม การสํารวจทรัพยากรในลุ่มน้ํา
โดยชุมชนมีส่วนร่วม
2.2 กิจกรรม การพัฒนาแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรลุ่มน้ําโดยชุมชนมีส่วนร่วม
2.3 กิจกรรม ส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนท้องถิ่น
เพื่อการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ําอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√
√

ผู้กํากับดูแล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู
√
√

√

√

ผู้รับผิดชอบ

สถาบันความหลากหลาย
ทางชีวภาพฯ

แหล่งประมาณ

แผ่นดิน/รายได้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

√

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ความเชื่อมโยงกับพันธกิจและเป้าหมายหลัก
1. พันธกิจ
สืบสาน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และของชาติ
2. เป้าหมายหลัก
เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และของชาติ
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นและของชาติได้รับการ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และส่งเสริมให้คงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ของชาติ และเผยแพร่สู่สากล
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการดําเนินงาน
ตัวชี้วัด
1. ผู้มาใช้บริการศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และของชาติ
2. นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562
หน่วยนับ
(ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ

ปี 2563

ปี 2564
(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

พ.ศ. 2561)

พ.ศ. 2562)

พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

คน

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ร้อยละ

75

80

85

90

90

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

1. สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
2. หน่วยงานที่จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้กํากับดูแล และผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์
1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม รวบรวมองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในเขตล้านนาตะวันออก (เชียงราย พะเยา แพร่
และน่าน)

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม จัดเก็บข้อมูลศิลปินและครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในเขตล้านนาตะวันออก
(เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน)

√

√

√

√

√

2.1 กิจกรรม จัดเก็บข้อมูลสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
และศิลปกรรมท้องถิ่นในเขตล้านนาตะวันออก
(เชียงราย พะเยา แพร่และน่าน) และในเขตอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขงตอนบน (พม่า ลาว และจีน
ตอนใต้)

√

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม จัดเก็บและรวบรวมชิ้นงานและ
ข้อมูลวัตถุทางวัฒนธรรมของล้านนาและกลุ่ม
ชาติพันธุ์ เช่น ศรัทธาสักการะ ไผ่กับวิถีชีวิต
และเครื่องดนตรีชาติพันธุ์ ฯลฯ

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1.1 ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและหลักฐานด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 1. โครงการ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

2. โครงการ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านศิลปกรรมท้องถิ่นล้านนาและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขง

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม จัดทําฐานข้อมูลงานวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
และในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
และนําเสนอโครงการวิจัยด้านภาษาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและชาติพันธุ์ที่หายไป
จากแหล่งงบประมาณต่างๆ

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
กรอกข้อมูลเอกสารและระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อขอสนับสนุนทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

√

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม สนับสนุนโครงการวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
และในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงแก่บุคลากร และ
นักศึกษามหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1.2 สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและ 1. โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรและ
ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง และต่อยอดงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา นักศึกษา พัฒนาการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มวัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่น

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.5 กิจกรรม ส่งเสริมการทําโครงการวิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
และในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ระหว่างนักวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตัวแทนชุมชน
หรือผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น กับนักวิจัยในกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงในมิติความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น

√

√

√

√

√

1.6 กิจกรรม ส่งเสริมนักยุววิจัยด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่
นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

1.7 กิจกรรม จัดการแหล่งทุนภายนอก เพื่อ
สนับสนุนโครงการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาและในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ําโขง

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

2. โครงการ การส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
วัฒนธรรม
2.1 กิจกรรม การศึกษาวิจัยและต่อยอดงานวิจัย
เพื่อการพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

1.3 จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

2.2 กิจกรรม ศึกษาวิจัยเรื่องการศึกษา
ศิลปกรรมท้องถิ่นเชียงราย เพื่อสร้างภาพ
แนวคิดสําหรับพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชน

√

√

√

√

√

2.3 กิจกรรม ศึกษาวิจัยดนตรีและนาฏศิลป์
ล้านนาและชาติพันธุ์ เพื่อสร้างมาตรฐานและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม ให้ความรู้ในวันสําคัญทางศาสนา
ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติและ
ท้องถิ่นล้านนา

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

√

1.2 กิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอัน
ดีงามของชาติและท้องถิ่นล้านนา

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

1. สํานักศิลปะและ
แผ่นดิน/รายได้
วัฒนธรรม
2. หน่วยงานที่จัดกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม

√

1. โครงการ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญ
ของชาติและท้องถิ่น

1.3 กิจกรรม อบรมพัฒนาสมาธิให้กับประชาชน
ในท้องถิ่น นักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย
1.4 กิจกรรม จัด/เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องวัน
สําคัญทางศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามของชาติและท้องถิ่นล้านนา

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้กํากับดูแล

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม ฟื้นฟูประเพณี วัฒนธรรม
ภาษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
และกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใกล้จะสูญหายและ
มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม จัดประชุมทางวิชาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
และในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม พัฒนาศูนย์ข้อมูลและ
ศูนย์การเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์และใน
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

√

√

√

√

√

2. โครงการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของชาติและของท้องถิ่น
2.1 กิจกรรม อบรมมารยาทไทยสําหรับบุคลากร
นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
2.2 กิจกรรม มหกรรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา
(Lanna Got Talent)
2.3 กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมสู่ชุมชนท้องถิ่น
1.4 ฟื้นฟูกิจกรรมทางวิชาการ และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์
ของในล้านนา

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ ฟื้นฟู อนุรักษ์ และสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม อนุรักษ์และสืบสานเอกสาร
โบราณล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

√

√

√

√

√

2.3 กิจกรรม ถ่ายทอดภาษาและอักษรโบราณ
ล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมแบบมีส่วนร่วม

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม พัฒนาเว็บไซต์สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม และระบบเฟสบุ๊ค เพื่อ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
ด้านศิลปวัฒนธรรม ศิลปกรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นล้านนาและในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม พัฒนาหอศิลป์ Chiangrai Art
Museum และหอนิทรรศการหมุนเวียน
รองรับการบริการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

√

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม พัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ให้เป็นสถาบันศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

√

√

√

√

√

1.5 กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร

√

√

√

√

√

1.6 กิจกรรม ดําเนินงานกลางของหน่วยงาน

√

√

√

√

√

1.7 กิจกรรม จัดบริการด้านสาธารณูปโภค

√

√

√

√

√

2. โครงการ ศูนย์ข้อมูลเอกสารโบราณล้านนา
และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
2.1 กิจกรรม พัฒนาศูนย์ข้อมูลและ
ศูนย์การเรียนรู้เอกสารโบราณล้านนาและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

1.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่มีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

2.1 กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
วัฒนธรรมสําหรับบุคลากร

√

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม ศึกษาดูงานหน่วยงานด้าน
วัฒนธรรมระดับชาติ

√

√

√

√

√

2.3 กิจกรรม ศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยน
บุคลากรระดับนานาชาติ

√

√

√

√

√

2.4 กิจกรรม พัฒนาทักษะ ความรู้และ
ประสบการณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากรใน
หน่วยงาน

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม จัดทําระบบ E-Learning
ภาษาศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา
และชาติพันธุ์

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการด้านภาษา
อาเซียน : กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศเพื่อนบ้าน
ลุ่มน้ําโขงตอนบน

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

2. โครงการ พัฒนาบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม

1.6 บูรณาการกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ พัฒนาสํานักศิลปะและวัฒนธรรมให้
เป็นศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา
ชาติ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.3 กิจกรรม เผยแพร่ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนาและกลุ่ม
ชาติพันธุ์สู่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

√

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม ถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้มี
ผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรม
สู่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

√

√

√

√

√

1.5 กิจกรรม การถอดบทเรียนจากครูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น สําหรับจัดทําหลักสูตรอบรมแก่
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป

√

√

√

√

√

1.6 กิจกรรม จัดทําสื่อการเรียนการสอนด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นล้านนา และในอนุภูมิภาคลุ่มน้ํา
โขงตอนบน

√

√

√

√

√

1.7 กิจกรรม ส่งเสริมให้มีการบูรณาการเรียน
การสอนในศาสตร์สาขาวิชาเกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ล้านนาและในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงตอนบน

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

2.1 กิจกรรม บริการศูนย์ข้อมูลศิลปินล้านนา
ระดับชาติ และนานาชาติ ณ หอศิลป์
Chiangrai Art Museum

√

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม จัดนิทรรศการหมุนเวียน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรม
ระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ
ณ หอนิทรรศการหมุนเวียน

√

√

√

√

√

2.3 กิจกรรม แสดงนิทรรศการสัญจร (mobile
exhibition) ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นล้านนาในสถานศึกษาและหน่วยงาน
ต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง

√

√

√

√

√

2.4 กิจกรรม นิทรรศการและการจัดการเรียนรู้
วิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นล้านนา โดยมีชุมชน
ท้องถิ่นล้านนาเป็นฐาน เน้นการแสดงออกทาง
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีใน
วิถีชีวิตประจําวัน (Community Art)

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมสัญจรร่วมกับ
สถาบันการศึกษาเครือข่ายในประเทศและ
ต่างประเทศ

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม สร้างเครือข่ายทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่นล้านนา
ในประเทศและต่างประเทศ

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

2. โครงการ บริการวิชาการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมและศิลปกรรมท้องถิ่นล้านนา
ชาติ และอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

2. พัฒนาระบบและกลไกการ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

2.1 จัดกิจกรรมวัฒนธรรมสัญจรโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเครือข่ายทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ พัฒนาเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

2.1 กิจกรรม แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงตอนบน

√

√

√

√

√

2.2 กิจกรร ร่วมมือทางวิชาการข้อมูลเอกสาร
โบราณในกลุ่มวัฒนธรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
ตอนบน

√

√

√

√

√

2.3 กิจกรรม แสดงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
ในภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

√

√

√

√

√

2.4 กิจกรรม แสดงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
กับกลุ่มประเทศเอเชีย ยุโรป และอเมริกา

√

√

√

√

√

2.5 กิจกรรม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาไทยและ
นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

2. โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และ
นานาชาติ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติ รางวัลเกียรติ
คุณ "ราชภัฏศิลปวัฒนธรรม"
โดยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติ
รางวัล "รากแก้วราชภัฏ" ด้านศิลปวัฒนธรรม
โดยมหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มหรือ
ชมรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม ส่งเสริมบุคลากรให้เป็น
ผู้มีความเป็นเลิศทางศิลปวัฒนธรรมและ
ศิลปกรรม

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม จัดทําฐานข้อมูลเพื่อปราชญ์ด้าน
ภาษาศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและ
ชาติพันธุ์

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม จัดทําศูนย์ข้อมูลการบริหาร
จัดการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
1.3 กิจกรรม จัดทําฐานข้อมูลงานวิชาการ
และงานวิจัยด้านล้านนาศึกษา
1.4 กิจกรรม พัฒนาศูนย์ข้อมูลเอกสารโบราณ
ล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ด้วยรูปแบบ
ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book Digital
Libraly)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล
2.2 สนับสนุนและส่งเสริมบุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่มี
ผลงานดีเด่นหรือความเป็นเลิศด้านศิลปวัฒธรรมไปร่วมงานหรือร่วมแสดงในงาน กลุม่ บุคคล สมาคม และองค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา
แสดงศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ

2.3 พัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ พัฒนาศูนย์ข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ําโขง

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.5 กิจกรรม จัดทําฐานข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและแหล่งศิลปกรรม
ท้องถิ่นล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ด้วย
ระบบฐานข้อมูล CECS (Cultural
Environment Conservation System)

√

√

√

√

√

1.6 กิจกรรม จัดทําฐานข้อมูลเยาวชน
ประชาชน และองค์กรผู้มีผลงานดีเด่น ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและ
กลุ่มชาติพันธุ์

√

√

√

√

√

2.1 กิจกรรม จัดทํา QR Code ด้านศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น สําหรับ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน และ
หน่วยงานในท้องถิ่น

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม จัดทําฐานข้อมูลในสื่อโซเชลมีเดีย
เพื่อเผยแพร่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. โครงการ สนับสนุนและส่งเสริมการแต่งกาย
แบบพื้นเมืองล้านนา

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

2. โครงการ พัฒนานวัตกรรมการเข้าถึง
ฐานข้อมูลด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของคนใน
ท้องถิ่น

3. ดํารงความเป็นเอกลักษณ์ของ
ล้านนา

3.1 สนับสนุนและส่งเสริมการแต่งกายตามแบบวิถีล้านนา

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

1.1 กิจกรรม รณรงค์การแต่งกาย
แบบพื้นเมืองล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์
ในวันศุกร์สัปดาห์และวันสําคัญต่างๆ
ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม เชิดชูบุคคลแต่งกายแบบพื้นเมือง
ดีเด่นประจําปี

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

3.2 ออกแบบและจัดทําสิ่งปลูกสร้าง และสภาพแวดล้อมที่สื่อความหมายตาม
แบบศิลปวัฒนธรรมล้านนา

3.3 ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมแบบล้านนา

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.3 กิจกรรม ประกวดการออกแบบ
ชุดพื้นเมืองล้านนาและชาติพันธุ์

√

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม เดินแบบชุดพื้นเมืองล้านนาและ
ชาติพันธุ์

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม ออกแบบและจัดสร้างอาคาร
ศิลปกรรมพื้นถิ่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

√

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม ปรับปรุงภูมิทัศน์สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรมล้านนา

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม มหกรรมศิลปวัฒนธรรมในล้านนา
และกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. โครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาและอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ําโขง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ ส่งเสริมการปลุกจิตสํานึก อนุรักษ์
และสืบสาน ประเพณี วัฒนธรรม ภาษาและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.3 กิจกรรม ธรรมยาตราเดินขึ้นบูชาพระธาตุ
ดอยตุง ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อ
แสดงออกถึงความสามัคคี ความอดทน การ
แสวงหาความสงบ และการรับฟังพระธรรม
เทศนา

√

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุ
ดอยตุง

√

√

√

√

√

1.5 กิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมกับ
องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และท้องถิ่น

√

√

√

√

√

2.1 กิจกรรม ส่งเสริมและการจัดตั้งกลุ่ม/ชมรม
ภาษาล้านนาและชาติพันธุ์ในสถานศึกษาและ
ท้องถิ่น

√

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม ส่งเสริมการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและชาติพันธุ์ ทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงในท้องถิ่นและในระบบ
ออนไลน์

√

√

√

√

√

2.3 กิจกรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
ศิลปวัฒนธรรมในล้านนาและกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงตอนบน เชื่อมโยงดินแดน
5 เชียง (เชียงใหม่ เชียงราย เชียงตุง
เชียงทอง และเชียงรุ้ง)

√

√

√

√

√

2.4 กิจกรรม จัดตั้งสถาบันการเรียนรู้และ
พัฒนาผู้นําด้านศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

2. โครงการ ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณี
วัฒนธรรม ภาษา และภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา
และกลุ่มชาติพันธุ์อันดีงามและควรค่าแก่การ
อนุรักษ์

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม แผ่นดิน/รายได้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ความเชื่อมโยงกับพันธกิจและเป้าหมายหลัก
พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล
1. พันธกิจ
2. เป้าหมายหลัก
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มีธรรมาภิบาล ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารงานที่เสริมสร้างการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีธรรมาภิบาล และมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เน้นการอนุรักษ์พลังงานและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของการดําเนินงาน
ค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564)
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ตามยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หน่วยนับ

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1. ผลการประเมินคุณภาพจากผู้ประเมินภายนอก

ผลประเมิน

ดี

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

2. ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ผลประเมิน

ดี

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

3. ผลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมจากนักศึกษา บุคลากร และผู้รับบริการ

ผลประเมิน

ดี

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

เพิ่มขึ้น

4. ระบบงาน/ฐานข้อมูลเพื่อบริหารจัดการมหาวิทยาลัยที่พัฒนาขึ้นใหม่

ระบบ/ฐานข้อมูล

2

2

2

เพิ่มขึ้น 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก กิตติคุณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา
2
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

5. ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศในการบริหารงานที่ทบทวน และปรับปรุง

ฉบับ

5

5

5

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

สํานักงานอธิการบดี

√

เครือข่าย

5

5

5

5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา

ทุกหน่วยงาน

√

ตัวชี้วัด

6. เครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้รับผิดชอบ

ผู้กํากับดูแล

กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี
กองบริหารงานบุคคล สํานักงานอธิการบดี
กองอาคารสถานที่ สํานักงานอธิการบดี
-

√

กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้กํากับดูแล และผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งอํานวยความสะดวก เพื่อไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการ
เรียนรู้และใส่ใจสิ่งแวดล้อม *

มาตรการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√*

√

√

√

√

√

√

√

√

√

2.1 กิจกรรม ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
ระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม จัดบริการด้านสาธารณูปโภค

√

√

√

√

√

2.3 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์
พลังงานของมหาวิทยาลัย
2.4 กิจกรรม จัดทําระบบสาธารณูปโภค
เน้นการประหยัดพลังงานและเพิ่มการใช้
พลังงานทางเลือก

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

1.1 ทบทวน Master Plan ปรับปรุงอาคารสถานที่ ออกแบบระบบ
1. โครงการ ทบทวนผังแม่บท
สาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่มีอยู่เดิมให้มีสภาพที่ดี มีความ ของมหาวิทยาลัย *
แข็งแรง และเหมาะสมต่อการใช้งาน เน้นการประหยัดพลังงานและเพิ่มการใช้
1.1 กิจกรรม จัดทํารายงานทบทวนผังแม่บท
พลังงานทางเลือก *
ประจําปีของมหาวิทยาลัย
1.2 กิจกรรม ประชุมคณะกรรมการผังแม่บท
มหาวิทยาลัย

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก กิตติคุณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา

กองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก กิตติคุณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา

กองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

2. โครงการ ปรับปรุงอาคารสถานที่
และระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวย
ความสะดวกต่างๆ เน้นการประหยัด
พลังงาน และเพิ่มการใช้พลังงานทางเลือก

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
1.2 มีแผนซ่อมบํารุง ดูแลและรักษาระยะ 5 ปี และระยะ 10 ปี มีผังแม่บทการ
ใช้พื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม สํารวจและจัดทําการบํารุง รักษา
สิ่งก่อสร้าง ในระยะ 5 ปี และระยะ 10 ปี

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม จัดทํารายงานแผนการซ่อมบํารุง
ดูแลและรักษา ในระยะ 5 ปี และระยะ 10 ปี

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม จัดซ่อมบํารุง ดูแลและรักษา
ตามแผนงานประจําปี

√

√

√

√

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. โครงการ ระบบการซ่อมบํารุง ดูแลและรักษา
ตามผังแม่บทของมหาวิทยาลัย

1.4 กิจกรรม ตรวจสอบอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง

1.3 พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
เพิ่มจุดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม สําหรับให้บริการและอํานวยความสะดวก
แก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ผู้กํากับดูแล

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก กิตติคุณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา

กองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก กิตติคุณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา

กองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี

กองทุนสํารอง
เพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัย

1. โครงการ พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัย
1.1 กิจกรรม ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างและ
สภาพแวดล้อมให้เป็นมหาวิทยาลัยใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ที่ประหยัด
พลังงาน เพื่อใช้ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม พัฒนาและปรับปรุงจุดบริการ
อาหาร และเครื่องดื่มของมหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

2. สร้างจิตสํานึกในการใช้พลังงาน 2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรและนักศึกษารู้จักการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 1. โครงการ สร้างจิตสํานึกด้านการอนุรักษ์
อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
พลังงาน
การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนว
1.1 กิจกรรม จัดทําสื่อรณรงค์การประหยัด
ทางการจัดการพลังงานในอนาคต
พลังงานในมหาวิทยาลัย
ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากร
1.2 กิจกรรม วันอนุรักษ์พลังงานร่วมกับ
บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
2.2 นําเทคโนโลยี นวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดความคุ้มค่า

1. โครงการ พัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดการ
ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
1.1 กิจกรรม สร้างต้นแบบนวัตกรรม
จากองค์ความรู้ด้านวิจัยของบุคลากรสาย
วิชาการและนักศึกษาในมหาวิทยาลัย
1.2 กิจกรรม จัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์
เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

2.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ภายในมหาวิทยาลัยกลับมาใช้ใหม่

1. โครงการ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวัสดุ
เหลือใช้ภายในมหาวิทยาลัย
1.1 กิจกรรม ส่งเสริมการคัดแยกขยะและวัสดุ
เหลือใช้ภายในมหาวิทยาลัยกลับมาใช้ใหม่
1.2 กิจกรรม จัดทําวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือ
จากการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ภายใน
มหาวิทยาลัยกลับมาใช้ใหม่

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก กิตติคุณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา

กองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร

สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

แผ่นดิน/รายได้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก กิตติคุณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา

กองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์
3. พัฒนาระบบและกลไก
ธรรมาภิบาลในการบริหาร *

มาตรการ
3.1 กําหนดระบบและกลไกในการบริหารธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย *

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√*

√*

√*

√*

1.2 กิจกรรม กําหนดนโยบายว่าด้วย
ธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

√*

1.3 กิจกรรม จัดทําแบบลงนามข้อตกลงการ
ปฏิบัติงานสําหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

√*

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม จัดทําสายตรงผู้บริหารทุกระดับ

√*

√

√

√

√

1.5 กิจกรรม พัฒนาระบบและกลไกการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหาร
มหาวิทยาลัย

√*

√

√

√

√

1.6 กิจกรรม กํากับติดตามการดําเนินงานตาม
ธรรมาภิบาล

√*

√

√

√

√

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

-

√

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

สํานักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

อธิการบดี

สภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ

แผ่นดิน/รายได้

1. โครงการ พัฒนาระบบและกลไกการ
ดําเนินงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
1.1 กิจกรรม ดําเนินงานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการ พัฒนาระบบและกลไก
ธรรมาภิบาลในการบริหารมหาวิทยาลัย *
1.1 กิจกรรม ทบทวน และปรับปรุงระบบ กลไก
ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศในการบริหารงาน
ด้านบุคลากร การเงินและพัสดุ งบประมาณ
การประกันคุณภาพ และการบริหารงานวิชาการ

3.2 ส่งเสริม และสนับสนุนการดําเนินงานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้กํากับดูแล

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

4. ยกระดับคุณภาพการบริหารงาน 4.1 ทบทวนบทบาทและศักยภาพของหน่วยงานจัดการศึกษาในกํากับของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไปสู่การเป็นส่วนงานภายในตามพระราชบัญญัติ
ของมหาวิทยาลัย และนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 *
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัย *

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. โครงการ ทบทวนบทบาทและศักยภาพของ
หน่วยงานจัดการศึกษาในกํากับของ
มหาวิทยาลัย *
1.1 กิจกรรม ศึกษา วิเคราะห์ ทบทวน
การปรับโครงการสร้างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย

√*

1.2 กิจกรรม ปรับปรุง พัฒนา ระบบและกลไก
การบริหารจัดการหน่วยงานภายในของ
มหาวิทยาลัย

√

1.3 กิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงาน
จัดการศึกษาในกํากับของมหาวิทยาลัยที่มี
ความพร้อมสู่การเป็นส่วนงานภายในตาม
พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550

√

4.2 ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้ไปสู่ 1. โครงการ ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กําหนดไว้
การพัฒนามหาวิทยาลัย
1.1 กิจกรรม วิเคราะห์ และจัดทําแผนปฏิบัติ
การและงบประมาณรายจ่ายประจําปี
1.2 กิจกรรม ควบคุม ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้กํากับดูแล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร

สํานักงานอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร

กองนโยบายและแผน
สํานักงานอธิการบดี

-

√*

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม ทบทวน วิเคราะห์ และจัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย

√

√

1.4 กิจกรรม ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัย

√

√

แผ่นดิน/รายได้

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
4.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ยกระดับคุณภาพการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยเพื่อลดความผิดพลาด ความเสี่ยง และประหยัดทรัพยากร *

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√*

√*

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร

1.4 กิจกรรม ระบบจัดซื้อจัดจ้างและพัสดุ

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร

1.5 กิจกรรม ระบบแจ้งซ่อม

√

√

√

√

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก กิตติคุณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา

1.6 กิจกรรม ปรับปรุงระบบ e-Office

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

1.7 กิจกรรม ระบบการจองห้องประชุม

√

√

√

√

1.8 กิจกรรม ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและ
e-Journal
1.9 กิจกรรม ระบบทะเบียนและวัดผล

√

√

√

√

√

1.10 กิจกรรม ระบบการบริหารหลักสุตร

√

1.11 กิจกรรม ระบบสํารองข้อมูลกลาง

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน
1. โครงการ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อบริหาร
จัดการมหาวิทยาลัย *
1.1 กิจกรรม ระบบ E-Budgeting: Planning
and Control
1.2 กิจกรรม ระบบบริหารบุคคล

ผู้รับผิดชอบ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

√

แผ่นดิน/รายได้

√

แผ่นดิน/รายได้

√

แผ่นดิน/รายได้

√

แผ่นดิน/รายได้

√

แผ่นดิน/รายได้

√

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกริก กิตติคุณ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา

กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี
กองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

สถาบันวิจัยและพัฒนา

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

สํานังส่งเสริมวิชาการและ แผ่นดิน/รายได้
งานทะเบียน
สํานังส่งเสริมวิชาการและ แผ่นดิน/รายได้
งานทะเบียน
สํานักวิทยบริการและ
แผ่นดิน/รายได้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.12 กิจกรรม ระบบควบคุมภายในและการ
รายงานผล

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

กองมาตรฐานวิชาการ
และประกันคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

√

1.13 กิจกรรม ระบบบัญชีของหน่วยงานจัดหา
รายได้

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

สํานักบริหารและจัดการ
ทรัพย์สิน

รายได้ของ
หน่วยงาน

√

√*

กองนโยบายและแผน
สํานักงานอธิการบดี
กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี
กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี
กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี
กองอาคารสถานที่
สํานักงานอธิการบดี

แหล่งประมาณ

แผ่นดิน/รายได้

1.3 กิจกรรม ระบบบัญชีการเงิน

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้กํากับดูแล

√
√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√*

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

กองมาตรฐานวิชาการ
และประกันคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

√

1.15 กิจกรรม ระบบสารสนเทศผ่าน Mobile
Phone

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

สํานักงานอธิการบดี

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

√

1.16 กิจกรรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง โดย
เชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลต่างๆ เข้าด้วยกัน

√

√*

√*

√*

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จํารัส กลิ่นหนู

สํานักงานอธิการบดี

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร

กองนโยบายและแผน
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร

กองคลัง สํานักงาน
อธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

1.14 กิจกรรม ระบบติดตามและประเมิน
คุณภาพบัณฑิต

4.4 บริหารจัดการด้านงบประมาณ การเงิน บัญชีและพัสดุอย่างเป็นระบบลด
ความเสี่ยงในการดําเนินงาน เพิ่มความคุ้มค่าในการบริหารจัดการทางการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทําและ
บริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย
1.1 กิจกรรม ปรับปรุงกระบวนการ
จัดทํางบประมาณให้สอดคล้องกับ
นโยบายของภาครัฐ

√

1.2 กิจกรรม ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการ
บริหารจัดการงบประมาณ

√

1.3 กิจกรรม วิเคราะห์ และจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี

√

√

√

√

√

1.4 กิจกรรม พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน

√

√

√

√

√

2.1 กิจกรรม ปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน
ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

√

√

√

√

√

2.2 กิจกรรม พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบทั้งใน
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน

√

√

√

√

√

2. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ปี 2560

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง
1. กองมาตรฐานวิชาการ แผ่นดิน/รายได้
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี และประกันคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี
2. หน่วยตรวจสอบภายใน

2.2 กิจกรรม วิเคราะห์และจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

กองมาตรฐานวิชาการ
และประกันคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

2.3 กิจกรรม ดําเนินงานตรวจสอบภายใน

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

หน่วยตรวจสอบภายใน

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

กองกลาง
สํานักงานอธิการบดี

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

หน่วยตรวจสอบภายใน

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

4.1 กิจกรรม กําหนดรูปแบบและวิธีการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

กองมาตรฐานวิชาการ
และประกันคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี

แผ่นดิน/รายได้

4.2 กิจกรรม บริหารจัดการความเสี่ยง

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

กองบริหารงานบุคคล
สํานักงานอธิการบดี
ทุกหน่วยงาน

กองทุนพัฒนา
บุคลากร
แผ่นดิน/รายได้

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

4.5 กํากับ ติดตาม ควบคุม และประเมินคุณภาพการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 1. โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกด้าน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1.1 กิจกรรม ให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่หน่วยงาน
1.2 กิจกรรม ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพ
ระดับสถาบัน
1.3 กิจกรรม ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพ
ระดับคณะ และระดับหลักสูตร
2. โครงการ พัฒนาระบบและกลไกการควบคุม
และตรวจสอบภายใน
2.1 กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ
และกลไกการควบคุมและตรวจสอบภายใน
แก่หน่วยงาน

3. โครงการ ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานจากหน่วยงานภายนอก
3.1 กิจกรรม การดําเนินงานของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัย
3.2 กิจกรรม ตรวจสอบบัญชีจากหน่วยงาน
ภายนอก
4. โครงการ บริหารจัดการความเสี่ยง

ผู้กํากับดูแล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

ผู้รับผิดชอบ

กองมาตรฐานวิชาการ
และประกันคุณภาพ
สํานักงานอธิการบดี

แหล่งประมาณ

แผ่นดิน/รายได้

5. โครงการ การจัดการความรู้
5.1 กิจกรรม อบรมให้ความรู้ด้าน KM ให้กับ
บุคลากร
5.2 กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
4.6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานสนับสนุนการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากร

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม ดําเนินงานกลางของหน่วยงาน

√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม จัดบริการด้านสาธารณูปโภค

√

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. โครงการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการงาน
สนับสนุนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย

5. สร้างรายได้ภายในมหาวิทยาลัย 5.1 ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ 1. โครงการ ปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน
โดยการใช้ทรัพยากรที่มีอย่างมี
ความต้องการของตลาดและผู้บริโภค และได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล โครงการจัดหารายได้
ประสิทธิภาพ
1.1 กิจกรรม จัดระบบการบริหารจัดการ
โครงการ
1.2 กิจกรรม พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
โครงการที่มีผลประกอบการสูง
5.2 ส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานสร้างรายได้ของมหาวิทยาลัยในการขยายการ 1. โครงการ พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
บริการและการเพิ่มมูลค่าและพัฒนาระบบการบริหารและจัดการทรัพย์สินที่มี ของหน่วยงานจัดหารายได้
ประสิทธิภาพมีกลไกการตรวจสอบที่โปร่งใส ชัดเจน
1.1 กิจกรรม ให้ความรู้ในแนวทางการเป็น
ผู้ประกอบการ

√
√

√

√

√

√

1.3 กิจกรรม ปรับระบบและวิธีการงบประมาณ
ของหน่วยงาน
1.4 กิจกรรม ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในแต่ละเดือน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการเป็นผู้ประกอบการ

√

1. ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
2. ผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิต
3. ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร
5. ผู้อํานวยการสํานักบริหารและจัดการ
ทรัพย์สิน

1. สํานักงานอธิการบดี
2. โรงเรียนสาธิต
3. สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4. สํานักประชาสัมพันธ์
และสื่อสารองค์กร
5. สํานักบริหารและ
จัดการทรัพย์สิน

แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

สํานักบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน

รายได้ของ
หน่วยงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

สํานักบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน

รายได้ของ
หน่วยงาน

√

√

1.2 กิจกรรม พัฒนาระบบบัญชีโดยนํา
โปรแกรมสําเร็จรูปทางธุรกิจเพื่อจัดการข้อมูล
ทางด้านบัญชี

2. โครงการ ขยายการให้เช่าพื้นที่ภายใน
มหาวิทยาลัย
2.1 กิจกรรม ขยายพื้นที่บริการอาหารและ
เครื่องดื่มภายในมหาวิทยาลัย
5.3 สนับสนุนหน่วยงานที่มีศักยภาพในการต่อยอดทางธุรกิจและสร้างมูลค่าเพิ่ม 1. โครงการ ขยายตลาดออกไปนอกมหาวิทยาลัย
และออกผลิตภัณฑ์ใหม่
1.1 กิจกรรม ศึกษาความเป็นไปได้เพื่อคํานึงถึง
Cost & Benefit

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้กํากับดูแล

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

สํานักบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน

รายได้ของ
หน่วยงาน

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง

สํานักบริหารจัดการ
ทรัพย์สิน

รายได้ของ
หน่วยงาน

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

6. สร้างภาพลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักและ
ยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

มาตรการ

6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์งานของมหาวิทยาลัยให้มีรูปแบบ
หลากหลายและทันสมัย

6.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกลยุทธ์เชิงรุกด้านการตลาดและความสัมพันธ์กับ
สถาบันและองค์กรการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
6.3 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ์

6.4 ผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์

6.5 สร้างเครือข่ายสื่อมวลชน

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน
1.2 กิจกรรม ขยายตลาดผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายสู่ตลาดภายนอก
1. โครงการ พัฒนาสื่อใหม่เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา
1.1 กิจกรรม พัฒนาสื่อใหม่เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา
1. โครงการ CRRU HALF MARATHON

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

แผ่นดิน/รายได้

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

√

1.1 กิจกรรม วิ่ง CRRU HALF MARATHON
1. โครงการ จัดทํา Application CRRU รับรู้
ข่าวสาร
1.1. กิจกรรม จัดทํา Application CRRU รับรู้
ข่าวสาร
1. โครงการ ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการรับรู้
ตามศาสตร์พระราชา
1.1 กิจกรรม จัดทําก้านบัวโพสต์-พลัส
(รายเดือน) 12 เดือน
1.2 กิจกรรม จัดทําก้านบัว-พลัส (รายวัน)
1.3 กิจกรรม จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์, LED
1.4 กิจกรรม จัดทําแผ่นพับประชาสัมพันธ์
1.5 กิจกรรม จัดทําสื่อ VDO เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
1.6 กิจกรรม ผลิตสื่อวิทยุ
1. โครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อมวลชนตาม
ศาสตร์พระราชา
1.1 กิจกรรม นําเสนอข่าวสารศาสตร์พระราชา
ผ่านสื่อมวลชน
1.2 กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ์กับสื่อมวลชน
2. โครงการ สื่อมวลชนสัมพันธ์
2.1 กิจกรรม จัดทําฐานข้อมูลสื่อมวลชน
2.2 กิจกรรม สื่อมวลชนสัมพันธ์

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ปี 2560

ผู้กํากับดูแล

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
6.6 เผยแพร่ข่าวสารทั้งภายในสู่ภายนอกผ่านช่องทางต่างๆ

7. พัฒนาระบบและกลไกในการ
เผยแพร่ภาพลักษณ์ให้เป็นที่รู้จัก
และยอมรับทั้งในระดับชาติและ
นานาชาติ

7.1 เผยแพร่ข้อมูลที่แสดงถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า เกียรติยศ ความ
ภาคภูมิใจ และความสําเร็จของมหาวิทยาลัย นักศึกษา บุคลากร และศิษย์เก่าให้
สังคมได้รับทราบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

1.1 กิจกรรม เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อป้าย, LED

√

√

√

√

√

1.2 กิจกรรม เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อก้านบัว
รายวัน
1.3 กิจกรรม เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อก้านบัว
โพสต์และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ
1.4 กิจกรรม เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อ VDO
1.5 กิจกรรม เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อวิทยุ
2. โครงการ เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อดิจิตอลและ
สังคมออนไลน์
2.1 กิจกรรม อบรมเพื่อพัฒนาการเข้าถึงสื่อสื่อ
ออนไลน์/DIGITAL ในการรับรู้ข่าวสาร
2.2 กิจกรรม ประเมินผลการเข้าถึงสื่อและการ
รับรู้
1. โครงการ ราชภัฏเชียงรายไต้ร่มพระบารมี

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

1. โครงการ เผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก

1.1 กิจกรรม รวบรวมพัฒนาการของ
มหาวิทยาลัยและเผยแพร่ในสื่อต่างๆ
1.2 กิจกรรม เชิดชูยกย่องคนดีผ่านสื่อต่างๆ

7.2 ประสานและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าของ 1. โครงการ ความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่า
มหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบ
1.1 กิจกรรม สื่อข่าวสารถึงศิษย์เก่า
การจัดโครงการและกิจกรรมร่วมกันกับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เพื่อส่งเสริม เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อสาธารณะ
1.2 กิจกรรม ศิษย์เก่าสัมพันธ์

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้กํากับดูแล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

แผ่นดิน/รายได้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์

กองพัฒนานักศึกษา
สํานักงานอธิการบดี

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
7.4 สนับสนุนและส่งเสริมคณาจารย์ นักศึกษาที่มีความเป็นเลิศและมีผลงาน
ดีเด่นเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

แผ่นดิน/รายได้

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

แผ่นดิน/รายได้

2.1 กิจกรรม จัดอบรมอบรมถ่ายภาพ

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี

สํานักประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารองค์กร

แผ่นดิน/รายได้

2.2 กิจกรรม อบรมการเขียนข่าวเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
2.3 กิจกรรม อบรมบุคลิกภาพนักประชาสัมพันธ์

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

อธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

1.1 กิจกรรม สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขัน/
กิจกรรมในเวทีวิชาการทั้งระดับท้องถิ่น ภูมิภาค
ชาติ และนานาชาติผ่านสื่อต่างๆ

8.1 ประกาศปฏิญญาราชภัฏ 61

1. โครงการ ประกาศปฏิญญามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.1 กิจกรรม ประกาศปฏิญญา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้าง
การรับรู้ ทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน
1.2 กิจกรรม ทบทวนปฏิญญา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. โครงการ Coaching Academy
1.3 กิจกรรม อบรมพิธีกรมืออาชีพสําหรับ
บุคลากร
2. โครงการ สร้างนักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ

8. ร่วมกําหนดพื้นที่ความ
รับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนคนดี คนเก่ง

7.5 ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ได้รับรางวัล หรือยกย่อง 1. โครงการ CRRU Inspiration
เชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
1.1 กิจกรรม เสนอผลงานเด่นของคณาจารย์
นักศึกษา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในสื่อต่างๆ
ของสํานักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
7.6 จัดตั้งศูนย์อบรมการเป็น Coaching

ผู้กํากับดูแล

√

√

√

ระยะเวลาดําเนินการ
กลยุทธ์

มาตรการ
8.2 ประกาศพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย

โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินงาน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564)

(ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565)

√
√

1.3 กิจกรรม ทบทวนพื้นที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น
9.1 สร้างเครือข่ายประชารัฐ

9.2 พัฒนาเครือข่ายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏในระดับภูมิภาคและ
ระดับประเทศ

หมายเหตุ: * หมายถึง จุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่จะดําเนินการในแต่ละปี

ผู้รับผิดชอบ

แหล่งประมาณ

โครงการตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

1. โครงการ ประกาศพื้นที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.1 กิจกรรม กําหนดพื้นที่รับผิดชอบของ
หน่วยงานภายในเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
1.2 กิจกรรม ประกาศพื้นที่รับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น

9. สร้างเครือข่ายประชารัฐในการ
ทํางานตามพันธกิจ และเครือข่าย
ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏใน
ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ

ผู้กํากับดูแล

1. โครงการ สร้างเครือข่ายประชารัฐในการ
ทํางานร่วมกับท้องถิ่น
1.1 กิจกรรม ประชุม สัมมนา ร่วมกับหน่วยงาน
องค์กร ในท้องถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อ
กําหนดยุทธศาสตร์ในการทํางานร่วมกัน

อธิการบดี

สํานักงานอธิการบดี

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา

งานเครือข่ายประชารัฐ

ส่วนกลาง
มหาวิทยาลัย

√

1.1 กิจกรรม ประชุม สัมมนา เพื่อกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกันใน
ระดับภูมิภาค

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา

ทุกหน่วยงาน

แผ่นดิน/รายได้

√

1.2 กิจกรรม ประชุม สัมมนา เพื่อกําหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยร่วมกันใน
ระดับประเทศ

√

√

√

√

√

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน พรมใจสา

ทุกหน่วยงาน

แผ่นดิน/รายได้

√

1. โครงการ สร้างความร่วมมือในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

